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 7201  אפריל חודשבסיכום פעילות 
 

 
  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף ניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף העברת ניהול שכר וביטוחים למס"ב 

 שוטף לישמניה  –טיפול בק"ק של הרשויות 

 9.4 ישיבת צוות והרמת כוסית לפסח 

  כנסים / השתלמויות  

 26.4 .בכנס המשרד להגנת הסביבה בנושא מניעת רעשהשתתפות 

 25.4 4.4 קורס איגודי ערים ויחידות סביבתיות

 18.4 כנס השומרון בשבי שומרון 

 25.4 מפגש עם תעשינים בא.ת. אריאל מערב 

 25.4 טקס חנוכת הרחבה א.ת. ברקן ע"ש רחבעם ויעל זאבי 

  דיונים/ סיורים  

 שוטף ס[ ועדות תכנון יו"ש ] אכ"

 6.4 ביוב שע"ת  –י.ע. עם מבקר מ.א. שומרון 

 19.4 ביצוע ק"ק יעילות אנרגטית באמצעות האיגוד  –עם שי אלון ר.מ.מ. בית אל 

 19.4 י.ע. עם יוסי הדרי , גזבר מ.מ. עמנואל 

 19.4 מט"ש נחליאל  –סיור בעקבות תלונות 

 23.4 בראון י.ע.  ייזם ] אופיר[ למתקן מחזור סוללות בא.ת. 

 23.4 י.ע. עם אורן מהמשטרה הירוקה בענין שפכי אלקנה 

 23.4 דוברות  –י.ע. עם עופר ענבר ואבי לרנר 

 24.4 ם לארגון כנס תכנון סביבתי ביו"ש -מפגש בי

 25.4 לקראת הרחבה , א.ת. שילה    E M Sסיור במפעל 

 26.4 סיור דירקטוריון א.ת. אריאל 

  תיכנון סביבתי 

 3.4 בבית אריה 26.3.17-26.4.17מתן היתר גריסה בתנאים למגרסה 

 3.4 נופי פרת 105מתן היתר בניה לפרט ראדון מגרש 

 4.4,19.4 אוניברסיטה -פיקוח מגרסה אריאל

 26.4, 6.4 פיקוח מגרסה אבני חפץ

 19.4 פיקוח מגרסה עץ אפרים
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 19.4 פיקוח מגרסה אלקנה 

 19.4 ק אתגריםפאר -פיקוח מגרסה באריאל

 19.4 בדיקת תלונה על שפיכת פסולת בנין בקרני שומרון

 20.4 פיקוח מגרסה א"ת אריאל מערב

 20.4 פיקוח מגרסה נעלה

 20.4 גבעת זאב -פיקוח מגרסה אגן האילות

 25.4 פיקוח מגרסה בית אריה

 30.4 27.4.17-10.5.17אוניברסיטה  -חידוש היתר גריסה אריאל

 30.4 אורנית 358מתקן פוטו ולטאי מגרש היתר בניה ל

  

  שפכים 

 25.4 3.4 ביקור פיקוח תחנת שאיבה חורשים

 23.4 סיור פיקוח נחל קנה עם רט"ג

 3.4 סיור דווח ומעקב סתימה/תקלה בקו ביוב א.ת. עמנואל

  

  פסולת מוצקה ומחזור  

 26.4 4,9,20 סיור פיקוח בטובלן קומפוסט משואה קומפוסט אור

   פיקוח ת. מעבר פסגות

   

  תעשיה ורישוי עסקים 

 27.4, 19.4 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 25.4, 18.4 ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים

ופלקסו פרינט באזה"ת ברקן  בפארק תעשיות אריאל תירוש דוד יםבמפעלת וביקור

 : טיפול בבקשות לרישוי העסקיםהשתתפות מר רועי טל  מהמשרד להגנה"סב

27.4 

  

  שפכי תעשיה 

בהמשך מצורפת  טבלת  ביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. המתקן פועל באופן תקין.

 תוצאות בדיקת קולחים ביציאה מהמתקן בחודש אפריל.

9.4 

 27.4, 19.4  .למטרדי ריחגורמת . פעולת המתקן במט"ש פארק תעשיות אריאל ותביקור

 23.4 .פיקוח על שפכי תעשייה .עמנואלבאזה"ת  שימורי מוטולהבמפעל ביקורת 
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  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 18.4 פיקוח על חומרים מסוכנים.  .בישוב מעלה אפריםביקורת בבריכת שחיה 

 24.4, 19.4 ., פיקוח על חומסבאזה"ת ברקן רתקת במפעל וביקור

 9.4  , פיקוח על חומ"סאזה"ת ברקןב אלכוהולים  במפעלביקורת 

  

  איכות אויר                    

ניטור אוויר בישוב נילי ממחצבת נטוף )חב' שפיר( באמצעות תחנה לניטור אבק מרחף עדין 

 בהמשך המסמך.אפריל גרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש בישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד. 
 שוטף

 פברוארממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכנת דו"ח איכות אויר ביו"ש בחודש 

 הדו"ח פורסם באתר האיגוד ובניטורית.. 2017
25.4 

  מחצבות  

 30.4 פורסם באתר ניטורית תביקורת במחצבת כוכב השחר. דו"ח הביקור

 20.4 ת במחצבת הנסון נחל רבה. ביקור

ביקורות במחצבת נטוף חב' שפיר ובאתרי הפיתוח של דחפורי הבקעה במודיעין עילית. דוחות 

 הביקורים פורסמו באתר ניטורית.

24.4 

  קרינה ורעש 

 6.4 בדיקת קרינה בחרשה

 26.4 ם ] וסילי[ -השתתפות בהשתלמות רעש י

  מניעת מזיקים 

 27.4 5.4 2017צגת תוכנית  רשויות לשמניה קול קורא ישיבות תאום וה

  חינוך סביבתי וקהילה 

 פגישה בנושא הסברה פח כתום עם מחלקת תפעול, תמיר, פורטל.
 , מטה בנימין24.4

 פגישה בנושא הסברה מניעת זריקת פסולת לאסלה, עם מאיר שילה, מחלקת תשתיות זורמות

 2015קורא  ליווי רשויות מקומיות בביצוע קול

שוטף: מודיעין עילית, 

שומרון, קדומים, מטה 

בנימין, אורנית, קרני 

 שומרון

  פניות ציבור 

טופל מול הפונה ע"י רכז  בברקן שפך סולר בגינה פרטית
 קרקעות מזוהמות

ביקור  נערך באריאל נות על אבק רב מהמגרסה ברחוב גילהותל
 עבדה .המגרסה במקום

בלי מים, נתנו הנחיות 
 לייזם
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נערך ביקור במקום ופניה  הטמנת פסולת בניה בקרני שומרון
למועצה בבקשה לפנות 

את הפסולת לאתר 
 הטמנה מוסדר

בתיאום עם היזם תנתן  ע"י יזםחמרה השארת מערומי אבנים בישוב 
לתושבים אפשרות 

להשתמש באבנים ולאחר 
 מכן תפונה השארית

הועבר לטיפול מח' פקוח  בכפר תפוח רטיפ תהקמת מפעל ליצור ועיבוד עץ וברזל בבי
 ועסקים במ.א.שומרון

 -הועבר לטיפול הרשות  בפדואל אי פנוי אשפה ע"י הרשות
 טופל

הועבר לטיפול המנהל  שריפת צמיגים ענקית בקלקיליהעשן בצופים 
 האזרחי

בוצעה מדידת רעש, לא  בברקןרעש מכונות כנראה ממפעל 
ניתן לקבל ממצא רעש 

 ברור
תואמה פגישה עם מחוז  פות יזומות בתוך מודיעין עליתשרי

מרכז לאכיפה בתחומי 
 הרשות

מדובר בזרימת שפכים  מת ביוב סמוך לעפרהיזר
מהאזור הפלסטינאי. 

 הועבר למנהא"ז
ביוב אלקנה בטיפול שערי  זרימת ביוב מאלקנה ושערי תקווה

תקוה בוצע ביקור 
 במקום.טופל

 הועבר לטיפול הרשות רימונים  תנור עץ מזהם משכנים ביישוב
 הועבר לטיפול המנה"אז סמוך לעופרה זרימה כבדה של שפכים גולמיים מאזור הכפרים הפלסטינאים

 הועבר לטיפול רט"ג שפני סלע שמסתובבים בשערי תקוה
בוצע ביקור במקום. נתנו  בבית אריה מגרסה הגורמת לאבק רב

 ליזם הנחיות מתאימות
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 7201 אפרילממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 

 
 
 מק"ג/מ"קPM10 (130 .)נמדדו חריגות מערך הסביבה היממתי לאבק מרחף עדין  לא אפרילחודש ב
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