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 8201 מאי חודשבסיכום פעילות 

 
 
  תאריך /הערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף  הכנת כנס מנהלי אכ"ס / יומיים אצלינו 

 8.5 , עו"ד שירי שפירא , נתניה חוק עזר שפכי תעשיה + אכיפת שפכי תעשיה    הכנת  

 23.5 כ"ס , זכרון יעקב הנהלת פורום מנהלי א

 24.5 הנהלת פורום מנהלים עם חשב מ. הגה"ס , ירושלים 

  כנסים / השתלמויות  

 27.5-29.5 רים לאיכות הסביבה שומרון ויהודה השתלמות עובדי איגודי ע

 2.5 כנס תבראוני רשויות, רמת אפעל

 2.5 נת הסביבהמשרד להגה- 2030סטרטגיית הטיפול בפסולת עירונית א -כנס ארצי 

 6.5 ח"ל מחוז ירושליםר -יום עיון הגנה על הסייבר 

 7.5 , מ.א. דרום השרון סקר סיכונים למניעת זיהומים באגן הירקוןהשתתפות  ב

  

  דיונים/ סיורים  

 1.5 שריפות הפסולת  –דיון בו.הפנים ואכ"ס של הכנסת 

 ת אריאל אוניברסיטדיון במרכז המחקר להיערכות לשעת חירום, 

 

10.5 

 13.5 בנושא שפני סלעמשפטי הכנה לדיון דיון במשרד עו"ד אשר ] תובע מ.מ. אורנית [ בענין 

 14-17.5 בתורכיה וגרמניה המיועדים למתקן בעמנואל } מצ"ב סיכום[    ADבדיקת מתקני מיון ו 

לעניינים בבית משפט  22.5.18יהודה שהרבני הקבוע ליום  12804-11-17תיק מתן עדות ב

 מקומיים אריאל בעניין שפני סלע באורנית
22.5 

 22.5 דיון עם א. צוקרמן בעניין תיק רעש אומגה באורנית 

  תיכנון סביבתי 

 07.5 טיפול בבקשה להיתר בניה למבני תעשייה חב' יעקב מילר נכסים והחזקות בא. ת. ברקן 

 16.5 ינט באזה"ת ברקןטיפול בבקשה להיתר בניה למבנה תעשייה של חב' מגה פר

 14.5 טיפול בבקשה להיתר בניה לסילוסים במפעל אחדות בפארק תעשיות אריאל

 13.5 טיפול בבקשה להיתר בניה למבנה תעשייה  של מסגריית תורג'מן בא. ת. עמנואל

 7.5 211נופי פרת  משפחת ארליך, -פרט ראדון
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 13.5 77משפחת בהט, נופי פרת  -פרט ראדון

 21.5 2005ריחו, מגרש יבריכת מצפה  -וןפרט ראד

  שפכים 

 6.5 עופרים -ניטור ביוב זורם

 16.5 ביקורת פקוח תחנת שאבה חורשים

  פסולת מוצקה ומחזור  

 3,9,13,23.5 סיור פקוח טובלן קומפוסט משואה וקומפוסט אור

 14.5 סיור אגף פסולת לטובלן

 30.5, 16.5 בירה-פיקוח תחנת מעבר פסגות/אל

  תעשיה ורישוי עסקים 

 23.5, 16.5 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 31.5, 16.5 ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים

ביקורים במפעל ספרי מטל בא. ת. ברקן ובמפעל אידה בפארק תעשיות אריאל מערב 

 מהמשרד להגנה"ס: טיפול בבקשות לרישוי העסקים בהשתתפות גב' מאיה וינשטיין

3.5 

: מחזור פסולת באזה"ת שילה בהשתתפות נציגי המשרד להגנה"ס  ESMבמפעל  תביקור

 אלקטרונית

24.5 

  שפכי תעשיה 

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

 16.5  רמה למטרדי ריח בעת הביקור.פעולת המתקן לא גביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. 

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

 הציבורי. בעלי המפעל התחייבו לטפל בבעיה.

6.5 

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

זה"ת ברקן בהשתתפותו של דר' עדנאן סולטאני בא IRPC -ות במפעלים פרופימאט וורקבי

 לחידוש היתר רעלים ות: טיפול בבקשמהמשרד להגנה"ס

10.5 

בהשתתפותו של דר' עדנאן  תביקורות בבריכת שחיה ובמפעל ד. בורלא בישוב סלעי

 סולטאני מהמשרד להגנה"ס: טיפול בבקשות לחידוש היתר רעלים

17.5 

סולטאני מהמשרד  ןזה"ת ברקו בהשתתפותו של דר' עדנאביקורת במפעל סלטי שמיר בא

 : טיפול בבקשה לחידוש היתר רעליםלהגנה"ס

23.5 

 21.5 פיקוח על חומ"ס, אורניתביקורת בבריכת שחיה 

 24.5 בבריכת שחיה בישוב כפר אדומים: טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים.ביקורת 

 24.5 אדומים, פיקוח על חומ"ס חר בא. ת. כפרסביקורת במפעל הילל תעשיות ומ
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 חרוםאירועים סביבתיים וחומ"ס,

 1.5 9השתתפות באירוע "ריח גפ"מ " בישוב גבעת זהב, רח' תאנה 

 9.5 ת. מל"ח מטה בנימין 

  איכות אויר                    

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

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

. 2018 מרץממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכנת דו"ח איכות אויר ביו"ש בחודש 

 ומצ"ב. ניטוריתאתר האיגוד וב הדו"ח פורסם באתר
30.5 

  מחצבות 

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

. אתרי הפיתוח של דחפורי הבקעה במודיעין עיליתוב ביקורות במחצבת נטוף חב' שפיר

  דוחות הביקורות פורסמו באתר ניטורית

30.5 

 21.5 באתר ניטורית םו"ח הביקורת פורסביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. ד

  פיקוח סביבתי

 23.5, 7.5, 1.5 גבעת זאב -פיקוח מגרסה

 שןטף  פיקוח יזום מתקני פסולת 

 23.5, 6.5, 1.5 נעלה -פיקוח מגרסה

 6.5, 1.5 עופרים -פיקוח מגרסה

 1.5 גבעת האוניברסיטה -פיקוח מגרסה

 23.5, 13.5, 3.5 אבני חפץ -פיקוח מגרסה

 7.5 פגישה בדולב בנוגע להצבת מגרסה

 קורס פיקוח סביבתי
8.5 ,10.5 ,15.5 ,17.5 ,22.5 ,

24.5 ,31.5 

 9.5 פרים אא.ת. מעלה  -פיקוח סביבתי במפעלים

 9.5 שילה -פיקוח מגרסה

 14.5 אלקנה )רחמני( -פיקוח מגרסה

 14.5 פיקוח מגרסה אלקנה )נג'יב חורי(

 21.5 הלת אגף שפ"עסיור בשערי תקווה עם מנ

 30.5 אדם )ללא היתר( -פיקוח מגרסה

  מניעת מזיקים

  

 21.5 13.5 6.5 נחל מודיעיןיתושים  סיור ניטור 

 21.5 סיור מוצא שפכים רמאללה ליד מחנה עופר

 24.5 סיור לישמניה עם מ. הגנת הסביבה בנילי 
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  חינוך סביבתי וקהילה 

בנושא זיהום מים  2016סגרת ביצוע קול קורא השתתפות בסיור חקר בנחל פרת במ

 ושיקום נחלים
 14.5מטה בנימין, 

פגישה בנושא מושב חינוך, כנ"ס איכות הסביבה ביו"ש, עם ערן קרוזל מרט"ג ואריאל 

 פילבר מבי"ס שדה עפרה
17.5 

 21.5 יום עיון נחל קנה של מדרשת שומרון ורט"ג

 שותף 2016ורא קול ק והגשת דרישות תשלום תמיכה בביצוע

 שותף הערכות להשתלמות צוות

  פניות ציבור 

  
המחצבה בפקוח שלנו. נמסר  גרתיותבשעות לא ש מחצבה בעץ אפרים ממשיכה לפעול

למתלוננת ליצור עימנו קשר 
ברגע שהמגרסה פועלת 

 בזמנים לא מתאימים
שייך לאזור אלקנה. הועבר  ורעשוגורמות לאבק רב  באזור עץ אפרים  משאיות נוסעות בדרכים לא רטובות

לא ניתנה  -לטיפול הרשות 
תגובה אך גם לא התקבלו 

 תלונות נוספות
הועבר לטיפול הרשות.  רועים בשעות לא שגרתיותיבשל עריכת אבאריאל  רעש רב מהמיני גולף

המתלוננת התבקשה לדווח 
 בזמן אמת

בוצע ביקור במקום ע"י  ואלבעמנמחסנים עם גגות אסבסט שבורים ושברי אסבסט על הרצפה 
אסבסט, נמסרו סוקר 

 נתונים לרשות עם הנחיות
המתלונן הופנה לוטרינר  במעלה אפרים שובך יונים אצל שכן שגורם לאלרגיות

 הרשות
 הועבר לטיפול המנהא"ז באיתמר מזבלה בתל ארומה שגורמת לעשן רב וחנק

יקר במקום, התיעץ איצ'ה ב מאומגה בגינה סמוכה באורנית מפגע רעש מתמשך
בנושא עם מומחה 

לאקוסטיקה ומסר חוו"ד 
 והנחיות לרשות

 הועברו הנחיות לרשות שמתפזר באזור בעמנואל תלונה מתמשכת על אסבסט
הועבר לטיפול המנהא"ז.  פסולת מכפרים פלסטינאים מהאזור המזרחי במודיעין עלית

לדבריהם במיקום מוכר 
 ומתבצעת אכיפה

נתנה תשובה למתלוננת כי  הגורמת לאבק רב באבני חפץ שאלות לגבי מגרסה
 המגרסה עובדת בפקוח
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 8201 מאיממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 

 

 
 

רחף מבק לאיגות מערך הסביבה היממתי חר 3 נמדדו מאי בימי סופות אבקבחודש 
 מק"ג/מ"קPM10  (130 )עדין

 


