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 8201 אפריל חודשבסיכום פעילות 

 
 

  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף הכנות לכנס מנהלי איגודים והיחידות לאכ"ס אצלינו 

 8.4.18 מתקני פסולת אלקטרונית במועצות 

 8.4.18 פורום היגוי לכנס איכות הסביבה ביו"ש

 שוטף קת תוכניות של ועדות התכנוןבדי

 .10.4 י.ע. צוותית 

 11.4 ישיבת דירקטוריון החברה לפיתוח אזור תעשייה אריאל

 23.4 מיפוי שריפות פסולת 

 ממונה יו"ש, משרד הפנים –פרידה מאבנר כהן :  ישיבת מליאת מועצת האיגוד
, 2020 -2017קציב התחייבויות המשרד להגנת הסביבה לת, חוק עזר פיקוח סביבתי 

 חידוש הסכם שכירות , תוכנית אב למטרדים סביבתיים ביו"ש ,אשכול  מול איגוד 
 הסכם דוברות עם לרנר . קום , בחירות ירוקות בשלטון המקומי 

 אשרור מחירון האיגוד , קמפיין: לא מתרגלים למטרדים 

24.4 

  

  כנסים / השתלמויות  

 8.4.18 תמפגש בנושא ניטור אויר  באורני

 10.4 כנס פרידה מליאורה , מחוז המרכז , רמלה 

 29.4 כנס מחקרי בקעת הירדן

  

  

  

  דיונים/ סיורים  

 8.4.18 איסוף אריזות ] פח כתום [  הסדרת מחלוקות –י.ע. באורנית עם הנהלת תמי"ר 

 .8.4 י.ע. עם עדי עריכא מחב' סביבות פרוייקטים .

 11.4 י.ע. יח"צ ודוברות 

 12.4 עם נציגי מחוז המרכז  אקומדיקל . ת. מעבר לפסולת סיור ל

 12.4 אצל ד"ר קובי אנקר   -י.ע. פעילות משותפת עם מו"פ מזרח

 17.4 אצל דוד אלחייני בבקעת הירדן : תכנית בקעה נקיה ] פסולת חקלאית[ 

 17.4 סיור ודיון באורנית : לישמניה עם תמר יגר 
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 23.4 החדשה סיור א.ת. גבעון 

 25.4 מנהל פארק אתגרים אריאל -ערן גלזר י.ע. עם 

 25.4 הנהלת פורום מנהלים : תקציבים  –י.ע. עם המנכ"ל דנציגר 

 25.4 שיפור האכיפה  -אגף מדיניות -אצל אוהד קרני י.ע. עם 

 26.4 סקר סיכונים לאגן הירקון -עם גליה בן שוהם 

 26.4 בעיר מודיעין עילית פגישה + סיור במתחם מפעלי הבטון

  סביבתי פיקוח 

 16.4.18, 9.4.18, 8.4.18 פיקוח מגרסה שילה

 8.4.18 בירה-פיקוח תחנת מעבר פסגות/אל

 10.4.18 ביקור באס"פ ליד ברקן

 11.4.18 מדיקל עם מחוז מרכז-סיור באקו

 15.4.18 פיקוח מגרסה אלקנה

 15.4.18 פיקוח מגרסה גבעת האוניברסיטה

 15.4.18 מעלה אפריםביור לסימון ערימות פסולת אסבסט ס

 16.4.18 פגישה להצבת מגרסה בגבע בנימין

 17.4.18 פגישה באורנית בהקשר לטיפול מפגע לישמניה 

 18.4.18 פיקוח מגרסה ברוכין

 18.4.18 פיקוח מגרסה לשם

 18.4.18 פיקוח מגרסה נעלה

 22.4.18 פיקוח מוסכים אריאל

 23.4.18 כים מעלה שומרון, קרני שומרון,קדומים.פיקוח מוס

 26.4.18 ביקור תחנת שאיבה רבבה

 29.4.18 דיגום דגירת יתושים נחל מודיעין

 30.4.18 אירוע שריפת אסבסט במתתיהו

  שפכים 

 17.4 תחנת שאיבה חורשים וחיבור נירית יער חורשים/נחל קנה

  

  פסולת מוצקה ומחזור  

 10,17,25.4 בלן ק משואה וקומפוסט אורסיור פיקוח טו

 17.4 פגישה פח כתום חוק האריזות בבקעת הירדן בהשתתפות מועצה ותאגיד תמיר

 24.4 פקוח תחנת מעבר פסגות אל בירה

  תעשיה ורישוי עסקים 

 .29.4, 11.4 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל
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 .24.4., 12.4 דיקל" באזור התעשייה מעלה אפריםביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מ

 30.4 ביקור במפעל טיירק בפארק תעשיות שח"ק

  ביקור במפעל גל שמנים באזה"ת מעלה אפרים

  שפכי תעשיה 

 15.4 המתקן פועל באופן תקיןביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. 

 29.4  די ריח בעת הביקור.פעולת המתקן לא גרמה למטרביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. 

: הזרמת שפכים חריגים למערכת הביוב באזה"ת ברקן   עמיתהשתתפות בשימוע למעל 

 הציבורי. בעלי המפעל התחייבו לטפל בבעיה.

22.4 

 15.4 ואור ברקן באזה"ת ברקו, פיקוח על שפכי תעשייה  MCAביקורים במפעלים 

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף כשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.טיפול במ

 17.4 ביקורת במט"ש בית חורון במסגרת טיפול בבקשה להיתר רעלים

 17.4 לחידוש היתר רעלים ה: טיפול בבקשבאזה"ת מבוא חורון במפעל כל חן ורתקבי

 17.4 באזה"ת ברקן: טיפול בבקשות לחידוש היתר רעלים פרופימאטביקורות במפעל 

 17,25.4 פיקוח ביקורת פינוי ערמות אסבסט ב א.ת. מעלה אפריים ע"י קבלן אקומדיקל

 23.4 .טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים, שערי תקוהביקורת בבריכת שחיה 

 23.4 .: טיפול בבקשה לחידוש היתר רעליםבאזה"ת ברקן IRPCביקורת במפעל 

 אירועים סביבתיים וחומ"ס, תרגילים

 8.4 תי הזרמת ביוב תחנת שאיבה אל בירהאירוע סביב

 10.4 אירוע סביבתי הזרמת ביוב תחנת שאיבה ראשית מודיעין עלית לנחל מודיעין

 23.4, 18.4 ניקוי סתימה ואדי שיבן, אישור תוכניותאירוע סביבה: 

 20.4 אירוע סביבה: ביוב נחל קריקע 

 23.4 אורנית 96מדידת רעש הזית  

 26.4 שאיבה רבבה ) עוזיאל (הזרמת ביוב תחנת 

 30.4 פטוריז מעורבות גג אסבסט שריפת מפעל במתיתהו

  איכות אויר                    

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

 המשך המסמך.ב אפרילגרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש  בישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד.
 שוטף

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

 ומצ"ב. ניטוריתאתר הדו"ח פורסם באתר האיגוד וב. 2018
30.4 

  מחצבות  

 24.4 ביקורת במחצבת כוכב השחר. דו"ח הביקורת פורסם באתר ניטורית.

 29.4. אתרי הפיתוח של דחפורי הבקעה במודיעין עיליתוב ביקורות במחצבת נטוף חב' שפיר
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  דוחות הביקורות פורסמו באתר ניטורית

 11.4 באתר ניטורית םביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. דו"ח הביקורת פורס

  חרום

 15.4 תרגיל מל"ח באלקנה 

 23.4 תרגיל מל"ח גבעת זאב 

  תכנון סביבתי

 18.4.18 . 1006דומים, מגרש אישור פרט ראדון בית ספר כפר א

 26.4.18 טיפול בבקשה להיתר בניה למבנה תעשייה  של מר משה אטיח בא. ת. שער בנימין

  חינוך סביבתי וקהילה 

 9.4בית אריה,  פגישת היכרות עם אורטל אורבך נציגת בית אריה במליאת האיגוד

 11.4 פגישה בנושא דוברות עם עפר ענבר ואפרת ברינר

 16.4שומרון,  (2016בתערוכת "מים החיים שלנו" בבי"ס שילת פדואל )ביצוע קול קורא  ביקור

 17.4בנימין,  ועדת הסמכה בגן מור, מעלה לבונה

 22.4שומרון,  תוכנית גיבורי סביבה, גן ברקן, ברקן

 22.4 הערכות לישיבת מליאה, הצגת בחירות ירוקות

 23.4שומרון,  עוץ בנושא חינוך סביבתי לגננותביקור בגני אבני חפץ בהם גן יער אחד וי

 24.4 עבודה על הודעה לעיתונות מול אפרת ברינר

בנושא ביצוע קול  פרוייקטורית -אסתר קינןמחלקת חינוך עמנואל ו -יונתי מגידי פגישה עם

 בגני ילדים 2016קורא 
 29.4עמנואל, 

  הפצת מידע סביבתי לקראת ל"ג בעומר

 שוטף הפייסבוק דףהאינטרנט ופרסום בהכנסת מידע לאתר 

 שוטף 2017ובתיקונים לקול קורא  2016ליווי הרשויות המקומיות בביצוע קול קורא 

 שוטף הערכות להשתלמות צוות 

  פניות ציבור 

פקח האיגוד שוחח עם  במעלה אפרים רעש ממגרסה בשעות הלילה
מזכיר הישוב וסוכם כי ייוצר 

 קשר טלפוני בזמן אמת 
פקח האיגוד ביקר במקום  בבי אריהעל ריח חריף מפעילות שכן הגורם לצריבות בעיניים חוזרת תלונה 

לא  -נת נחח עם המתלוווש
  נמצאו ממצאים חריגים

 ביוב זורם בשכונת מגורים בעמנואל
 

הועבר לטיפול הרשות, 
 לדבריהם התקלה טופלה

  קרינה 

 12,18.4 בבדיקת קרינה במשרדי מועצה מקומית גבעת זא
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  PM10רחף עדיןמבק לאיגות מערך הסביבה היממתי חרנמדדו  אפריל לאבחודש 
 מק"ג/מ"ק( 130) 

 


