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 9201 מאי חודשבסיכום פעילות 

 
 
  תאריך /הערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 5.5 ישיבות צוות 

 3.5 הערכות תקציבית לפרויקטים סביבתיים ברשויות ] עם אפי[ 

 16.5 השתתפות בכינוס מנחה לאומי חומ"ס , ירושלים 

 16.5 מן ואורח בנושא לשכת המסחר פגישה עם אבי צימר

  כנסים / השתלמויות  

 6.5 השתתפות בחידון "ארץ בנימין" לנוער 

 15.5 אשדוד  –" עשור לסקרי טבע עירוני"

  דיונים/ סיורים  

 12.5.19 סיור צוות להיכרות עם הנושאים הסביבתיים בבקעת הירדן

 2.5 הםידעיה שו-י.ע. פעילות אכיפה א.ת. עמנואל 

 3.5 דיון עם קובי אלירז , ע' שר הבטחון בנושא אס"פ רימונים 

 5.5 תלונות ריח  –ן ואייל הולצמ] מנהלת א.ת. [ בביצי הכפר עם רוני סיור 

 5.5 מכשור למדידת רעש -מאגנטק חב' 

 7.5 הקמת מתקן אנרגיה מפסולת חקלאית במעלה אפרים -מוטי שפירא 

 12.5 הקמת מתקן פוטוולתא -בגיתית  ] רט"ג[עם אורן ועמוס סיור 

 13.5 בא.ע. יהודה  עם רמי דומיניץ     ויזמים צרפתיים,  -מתקן מיון פסולת 

 15.5 ] אדם[  מפחמה –צרפתי  תומר יוסי דרדיגר ו

  תיכנון סביבתי 

 7.5 עינב -חוו"ד מסלעות

 14.5 4רה , די208משפחת מרום אסא ואילנה נופי פרת מגרש  -אישור פרט ראדון

 14.5 363משפחת הטב נורית ומלכי, כפר אדומים  -אישור פרט ראדון

 21.5 147משפחת שמולה, מצפה יריחו  -אישור פרט ראדון

 23.5 512משפחת טובי, אלון  -אישור פרט ראדון

 27.5 123משעלי, כפר אדומים  -אישור פרט ראדון

  שפכים 

 19-23.5 חירבת אבו סלמןטיפול בסתימות בנחל קנה קו ראשי ליד 
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 27.5 סיור פקוח תח"ש חורשים

  פסולת מוצקה ומחזור  

 1,7,13,20.5 סיור פקוח בטובלן ק. משואה וק. אור

 14.5 סיור פקוח פסולת ג.זאב

  

  תעשיה ורישוי עסקים 

 22.5 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 27.5, 20.5 ו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפריםביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אק

פיקוח  בהשתתפות נציג המשרד להגנה"ס. ריאקטיב בפארק תעשיות שח"קביקורת במפעל 

 על  תעשייה

28.5 

 7.5, 1.5  באזור התעשייה ברקן, פיקוח על התעשייה המזהמת  קבוצת אלוןביקורת מפעל 

 7.5 ה לרישוי העסק. הטיפול נמשךביקורת ביקב טורא בישוב רחלים: טיפול בבקש

בקייטרינג לנצ' טיים באזה"ת ברקן: טיפול בתלונה על מטרדי עשן. מנהל העסק ביקורת 

 .נדרש לטפל בבעיה 

7.5 ,20.5 

. בתלונה על מטרדי ריח קשהבאזה"ת ברקן במסגרת טיפול  ביצי כפרביקורת במפעל 

 נשלחה התראה לבעלי העסק.

20.5 

משרד להגנת הסביבה: הן בהשתתפות נציג ת ברק"באזה יקן ניטינגאמרביקורת במפעל 

 בתנאים סביבתיים האושר העסק. הבקשהלרישוי  הטיפול בבקש

20.5 

במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. באזה"ת ברקן שוויכי טופ' גלאס ביקורת במפעל 

 הבקשה אושרה בתנאים סביבתיים

26.5 

  שפכי תעשיה 

 1.5 . המתקן פועל באופן תקיןהתעשייה ברקן. במט"ש אזור  תביקור

 22.5  .גרמה לריחפעולת המתקן במט"ש פארק תעשיות אריאל.  תביקור

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 1.5 , פיקוח על חומ"ס ברקןבאזה"ת  אביגביקורת במפעל 

ל וזהבי הכרם באזה"ת ברקן בהשתתפותו של דר' עדנאן ביקורות במפעלים ספרי מט

 , פיקוח על חומ"ססולטאני מהמשרד להנגנת הסביבה

13.5 

ביקורות במפעל פיברטק באזה"ת קרני שומרון ובסניף חב' סופרגז באזה"ת קדומים 

בחידוש בבקשות בהשתתפותו של דר' עדנאן סולטאני מהמשרד להנגנת הסביבה, טיפול 

 ההיתרים חודשו .היתרי רעלים

29.5 

 26.5 שריפה במשק עודד הראל סככה עם גג אסבאסט מושב משואה ) איצ'ה (

 , תרגיליםחרום אירועים סביבתיים וחומ"ס,
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טיפול בשפך של שמן מינרלי באזה"ת עלי זהב. בעל העסק אסף את השמן והקרקע 

 מפעל אקוסול בנאות חובב.המזוהמת בשמן לפינוי ל

2.5 ,6.5 

קוצים במדרון של מפעל רונופולידן באזה"ת ברקן שמחזיק בכמות גדולה של  שריפת

 כבתה ע"י כבאים באופן מהיר.חומרים מסוכנים דלקים. השריפה 

23.5 

 21.5 השתתפות בתרגיל "מגן אש" של  כב"ה  ביו"ש

 30.5 השתתפות באימון יום א' במחוז ירושלים המ. להגנה"ס: הערכות המחוז לתרחיש חירום.

 16.5 ביקורת מלח מ.מ. אלקנה ) חזי(

 28.5 ביקורת מלח מ.א. מטה בנימין ) חזי (

 30.5 תרגיל מלח מ.א. בקעת הירדן

 14.5 הרצאות על מטרדי ריח מחוז מרכז )חזי (

  איכות אויר     

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

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

פורסם באתר ואיכות אויר ביו"ש  דוחות ממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכנת 

 .האיגוד ובאתר ניטורית
 

  רעש וקרינה 

 10.5 בדיקת קרינה בישוב ברכה

  מחצבות 

 27.5 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

22.5 

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

  סביבתיפיקוח   

 26.5, 1.5 עינב -בדיקת מסלעה

 1.5 עינב, אבני חפץ, קדומים -ניטור מתקני מחזור

 22.5, 1.5 אבני חפץ -פיקוח מגרסה

 16.5, 2.5 נעלה -פיקוח מגרסה

 2.5 נילי -פיקוח מגרסה

 2.5 בית אריה -פיקוח מגרסה

 2.5 גבעת זאב -פיקוח מגרסה

 6.5 נואלסיור מפגעי פסולת עם מנהל א.ת. עמ

 16.5, 6.5 ברקן -פיקוח מגרסה

 22.5, 6.5 עמנואל -פיקוח מגרסה

 7.5 אורנית, אלקנה -ניטור מתקני מחזור
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 7.5 רחלים -פיקוח מגרסה

 22.5, 7.5 אלקנה -פיקוח מגרסה

 16.5, 7.5 אריאל תוראב -פיקוח מגרסה

 8.5 מעלה אפרים -ניטור מתקני מחזור

 8.5 אפריםפיקוח סביבתי א.ת. מעלה 

 14.5 בנושא ריח וזיהום אוויר ממפעלים -יום עיון

 15.5 .סיור איתור מפגעי פסולת גבעת זאב, מתתיהו

 15.5 גבעת זאב. -ניטור מתקני מחזור

 16.5 נעלה. -איתור מקור מפגעי אבק

 21.5 .כפר אדומים -ניטור מתקני מחזור
 21.5 כפר אדומים -פיקוח מגרסה ניידת

 21.5 בירה-פסגות/אל -ת מעבר פסולתפיקוח תחנ

 22.5 אורנית -פיקוח מגרסה

 27.5 אבני חפץ מערך גריסה -פגישה

 29.5 בירה-תחנת מעבר פסולת פסגות/אל -פגישה

 29.5 מניעת לשמניה בישוב שילה, מקורות. -פגישה

 30.5 יום עיון במלון רמת רחל בנושא הכנה לתרגיל מחוזי

  מניעת מזיקים

 15.5 יתושים נחל מודיעין מודיעין עליתניטור 

  חינוך סביבתי וקהילה 

 , מ.א. שומרון1.5 ביקור בגן יער בברקן של הגננת יעל עוז

 , מ.א. מטה בנימין6.5 סיור בנושא איכות הסביבה במסגרת חידון ארץ בנימין

 , 20.5.19, 13.5 2017בקרת תכנית 'שמירה על חיות הבר' במסגרת ביצוע קול קורא 

 בקעת הירדן

 14.5 כנס העשור סקר טבעי עירוני

 , מטה בנימין15.5 גני ילדים ירוקים בישובים: עמיחי, גבעת הראל, נריה 4וועדת הסמכה ל 

 30.5, 23.5, 16.5 קורס גגות צומחים

ניטור דלקים בשומרון, שיתוף פעולה בין האיגוד לאקולוג אסף בן דוד פגישת הנעה לקראת 

 נדבים של מחוה שומרון רט"ג.וקבוצות מת

20.5 

 , מ.א. מטה בנימין21.5 חידון ארץ בנימין

 , קרני שומרון21.5 צוות היגוי סקר טבע עירוני בקרני שומרון 3פגישה מס' 

 , מ.א. שומרון22.5 חינוך סביבתי במרחבי למידה הצגת פעילותביקור בממ"ד אורים לשם 

קהילה שיקום פארק אורי ביקיר במסגרת ביצוע פגישה עם צוות היגוי ביצוע פרויקט ב

 2017פרק ג קול קורא 

 , מ.א. שומרון27.5

פגישה עם רמי אורפל, יו"ר ועדת איכות הסביבה של המועצה ונציגי ועדת איכות הסביבה 

של שערי תקוה עם אייל בלוך מנהל מח' חינוך בנושא חינוך להפחתת פסולת ומיון אריזות 

 , מ.א. שומרון28.5
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 למחזור בפח הכתום.

 , מודיעין עילית29.5 בגני מודיעין עילית, צפייה בפעילות שיא בגן ילדים. 2017בקרת ביצוע פרק ב קול קורא 

ליווי והנחיית רשויות מקומיות בביצוע תמיכות של המשרד להגנת הסביבה ובהגשת 

 דרישות תשלום

 שותף

  פניות ציבור 

 בניה בנעלהזיהום אויר חריג כתוצאה מעבודות 

הועבר לטיפול הרשות 

 -שבצעה ביקור עם היזם 

חודדו הנחיות האיגוד 

 למזעור האבק

 בקשה להסרת מפגע של לול עופות פיראטי בישוב חרמש 
הועבר לטיפול וטרינר 

 הרשות 

 ארובה של מפעל קייטרינג בברקן הוגבהה וגורמת למטרדים

רכז תעשיות ביקר במקום 

בה ונתן הנחיה לטיפול בארו

יבוצע מעקב לאחר  -

 שבועיים

 הועבר לטיפול המנהא"ז משריפת מזבלה בברטעה נמשך בישוב ריחן -זיהום אוויר תלונות על  7

 בקשה לבדיקת קרינה מקווי מתח גבוה באורנית

בוצעה בדיקת קרינה ע"י 

רכז קרינה, נמסרו התוצאות 

 לפונה

 הועבר לטיפול המנהא"ז יםשאריות עופות ופגרים בוואדי מתחת למצפה ישי בקדומ

 הועבר לטיפול הרשות זרימת ביוב מתמשכת בפדואל הגורמת למטרד גדולתלונות על  2

 יות גדולות של ביובובור רקב שעולה על גדותיו בקריית נטפים ומזרים כמתלונות על  2

שות רהתלונה הועברה ל

שטיפלה בבעיה וביצעה 

 הדברה במקום

 ילדים בגני מודיעין תחנת דלק פירטית סמוך לגני
הועבר לטיפול מח' רשוי 

 עסקים במטה בנימין

 ני חפץבזיהום אויר נמשך ממגרסה באתלונות על  3

בוצע ביקור של צוות האיגוד 

ביחד עם צוות היזם ומהנדס 

הרשות. הובהרו שוב 

ההנחיות ויש שיתו"פ מצד 

 היזם

 
 
 
 

 9012מאי ממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
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 מערך הסביבה היממתי חריגות ונמדד מאי לאבחודש 
 .(מק"ג/מ"ק 130) PM10עדין  לאבק מרחף

 
 
 
 
 
 

 


