
 לאיכות  הסביבה  שומרוןאיגוד ערים          
 , 40700 מיקוד  4013ת.ד.  71רח' נחשונים אריאל,     

         03-9367136פקס.   03-9367135טל.    
 

 
 

 
 

 
 8201 אוגוסט חודשבסיכום פעילות 

 
 
  תאריך /הערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 8.8.18 עם נגה כ"ץ לרנר קום סיכום והפסקת העסקת דוברות 

 שוטף  2017הכנת דו"ח כספי 

  כנסים / השתלמויות  

 24.8 ארוע מרכז מורשת רון נחמן 

  דיונים/ סיורים  

 5.8.18 בות פנית ציבור במכלאת הבקר בנתיב הגדוד סיור בעק

 5.8.18 ישמניהל -+ יובל אדר ] וטרינר[ , ראש עירית אריאל אלי שבירוי.ע. עם 

 6.8 סיור שער השומרון / נחל קנה 

סיור ביקורת מדביר , בעקבות תלונה בשקד , צ. השומרון + א.ת. שח"ק : מצבורי צמיגים 

 ] טיירק[ 

7.8 

 8.8 כנית מט"ש אזורי בית חורון בדיקת ת

 15.8 , המנהא"ז , היתר בניה מט"ש עפרה ישיבת ועדת המשנה לאיכות הסביבה

 20.8 י.ע. ייזם  לתחנת מעבר לפסולת בנין 

  22.8 2018008ישיבת ועדת משנה להתיישבות ,  ישיבה מספר  

 26.8 אגן הירקון -ר באזור יו"ש סיו שוהם,:גליה בןסיור עם צוות תכנון ] סיכונים אגן הירקון[ 

 27.8 מלכודות פלבוטומוס צופים –מ. הבריאות 

הסדרת  –, ג. זאב פגישת היכרות ממ"ז יו"ש לכבאות והצלה טפסר ישעיהו )שיקו( בר דב

 שת"פ עם האיגודים ] חומ"ס[ 

27.8 

 30.8  ם-הכנת תיקי חרום סביבה רשויות מחוז י –י.ע. עם עופר בוארון מרח"ל 

 30.8 סיור לאיתור מקורות דגירת זבובים בקדומים והכנת המלצות 

  תיכנון סביבתי 

 1.8 1.8.18-14.8.18מתן היתר גריסה בתנאים למגרסה בלשם 

 2.8 הפצת הנחיות למניעת מפגעים בזמן הבניה למהנדסי הרשויות

 2.8 אלקנה 120לחו"ד סביבתית חלקה  תהתייחסו

 8.8 5.8.18-5.9.18ריה נ -מגרסה בזית רענןמתן היתר גריסה בתנאים ל

 13.8 ברת הר כבירח -שכונת נוף הדגן אלון מורה–בדיקת מסלעה 

 14.8 14.8.18-14.9.18מתן היתר בתנאים להפעלת מגרסה בנעלה 
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 19.8 ברת קדומים לע"דח -בדיקת מסלעה שבי שומרון

 20.8 מצפה יריחו 233מתן היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 20.8 20.8.18-20.9.18ור בתנאים להפעלת מגרסה שכונות יפה נוף אריאל איש

 23.8 אלון 744מתן היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 26.8 פגישה לקביעת מיקום מגרסה בנילי חברת צ.פ

 27.8 27.8-27.9ניעת לישמניה מ -מתן היתר גריסה בתנאים למגרסה בנילי

 30.8 צפה יריחומ122מתן היתר בניה פרט ראדון מגרש  

  שפכים 

 12.8 9.8 פקוח ובקרה טיפול בסתימת ביוב קו ראשי נחל קנה בית אמין ) חזי ועוזיאל (

 .14.8 סיור פקוח תחנת שאיבה חורשים

  פסולת מוצקה ומחזור  

 27.8ו  7,15,20 פקוח טובלן קומפוסט משואה וקומפוסט אור

 20.8 בקרת חוק האריזות בעמנואל וקדומים

 8.8 סיור לתחנת מעבר פסגות 

  תעשיה ורישוי עסקים 

 12.8 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 13.8 ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים

  שפכי תעשיה 

 14.8 ביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. 

 12.8  .גרמה לריחולת המתקן פעביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. 

 9.8  ביקורת במפעל אחווה בפארק תעשיות אריאל. פיקוח על שפכי תעשייה

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 5.8 פיקוח על חומ"ס , בישוב עפרהבריכת שחיה ו RSTמפעל ת בוביקור

 6.8 פיקוח על חומ"ס , וב אלקנהבישבבריכת שחיה ת וביקור

תחנת מעבר לפסולת חומ"ס בפארק תעשיות בר און קדומים  -בפולקום ירוק ביקורת 

 בהשתתפות נציגי המשרד להגנת הסביבה, פקוח על חומ"ס

6.8 

 חרום אירועים סביבתיים וחומ"ס,

 17.8 א.ס. מגדלים מוקד הסביבה תלונת אסבסט זיהוי שלילי 

 26.8 6.8 אירועים  2ב בעופרים א.ס הזרמת ביו

 9.8 א.ס. הזרמת ביוב עקב סתימה בקו ראשי נחל קנה ליד בית אמין

 9.8.18 עירית אריאל  –הכנת מל"ח 
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 12.8.18 ] ללא מעורבות[ 1 אירוע זיהום קרקע בקידוח מקורות ברדלה

  איכות אויר                    

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

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

פקח האיגוד מר  תביקורות במפעלים קבוצת אלון ואלום גולד באזה"ת ברקן בהשתתפו

 ויר שנגרם ממפעל קבוצת אלון.לופז: טיפול בתלונת עובדי אלום גולד על זיהום או עוזיאל

 הנהלת מפעל קבוצת אלון התחייבה לטפל בבעיה.

 

1.8,12.8 

  מחצבות 

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

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

  ניטורית דוחות הביקורות פורסמו באתר

12.8 

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

  פיקוח סביבתי

 2.8 איתור פסולת בניין מעלה אפרים

 2.8,22.8 פיקוח סביבתי א.ת. מעלה אפרים

 5.8 בני חפץ, קרני שומרון, עינב.א -סיור איתור מגרסות

 6.8 גבעת זאב -סיור איתור מגרסות

 6.8,14.8 ית אריה.גבעת זאב, ב -בקרת חוק האריזות

 6.8 עופרים -פיקוח מגרסה

 6.8,14.8 ברוכין-פיקוח מגרסה

 6.8,14.8 זית רענן -פיקוח מגרסה

 7.8,20.8 אלקנה, אורנית. -בקרת חוק האריזות

 7.8,13.8,16.8 אלקנה -פיקוח מגרסה

 27.8, 8.8 מגרון -פיקוח מגרסה

 27.8, 15.8, 8.8 בירה-פסגות/ אל פיקוח תחנת מעבר

 9.8,14.8,26.8 נעלה -אישור מיקום מגרסה

 9.8 פריצת ביוב -סיור בנחל קנה

 12.8 תיקון פריצת ביוב -סיור בנחל קנה

 12.8 קבוצת אלון -סיור פיקוח ברקן

 15.8 רני שומרון, אלפי מנשה.ק -בקרת חוק האריזות

 21.8   מעלה אפרים -סיור איתור מגרסות

 27.8 אל, ענתות, אריאל.-תבי -בקרת חוק האריזות

 28.8 בית אריה -פיקוח מגרסה ניידת

 16.8 קרני שומרון -פיקוח מגרסה
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 30.8 אריאל -פיקוח מגרסה

 20.8 בקרת חוק האריזות בעמנואל וקדומים

 ,14.8, 9.8 פיקוח מגרסה בלשם

 29.8 מבוא דותן –בדיקת מסלעה 

 12.8 איכות אויר  –. ברקן פיקוח מפעלים בא.ת

 19.8 לכידות לישמניה 

  מניעת מזיקים

 28.8 ניטור יתושים נחל מודיעין

 20.8 בקרת חוק האריזות בעמנואל וקדומים

 28.8 ניטור יתושים בית אריה עופרים

 28.8 ניטור יתושים שפך מטש אריאל מערב וברקן

למעבדה מ הבריאות והעברה חזי ועוזיאל  ת בלכידוהנחת מלכודות לזבוב החול איסוף וטיפול 

 בירושלים
19-20.8 

  חינוך סביבתי וקהילה 

 , מטה בנימין8.8 מערכות הידרופוניות בבתי ספר בבנימין, ביקור במערכת שנבנית בממ"ד שילה 

 , פרק ב פעילות בגני ילדים, עם קרן סטחי2017הערכות לביצוע קול קורא 
 , שומרון20.8

 , פרק ג פעילות בקהילה, עם ציון זהבי2017צוע קול קורא הערכות לבי

 שוטף 2016סיכום פעילות קול קורא 

 שוטף הערכות להכשרה בניה ירוקה

 שוטף , העברת מידע לרשויות מקומיות והחתמת התחייבויות2017הערכות לביצוע קול קורא 

  פניות ציבור 

ניתנו  -בוצע ביקור במקום  ן בכל האזור וריח חומצי לעש ברקןא.ת. ב מקומות 2 -מפעל אלון גורם ב 
 הנחיות למפעל 

 מנכ"ל האיגוד נתן תשובה זיהום מהפלסטינאים פניה בענין 
 הועבר לטיפול המנהא"ז ריח של גומי/ פלסטיק שרוף רחבי היישוב ברקן 

היא  בבירור נוסף עם הרשות פניה נוספת על מפגע רעש מתחנת אוטובוסים במודיעין עלית
פועלת להעתקת התחנה 

 למקומה הקודם
הנושא מתנהל בבית  תלונה על ריחות כימיים וזרימת ביוב בברקן

בין היזמים לבין   המשפט
המועצה , אנחנו , המנהא"ז 

 וגורמים נוספים
 הועבר לטיפול המנהא"ז עשרות תלונות מעפרה על מטרד שריפת פסולת קשה ממזבלת יברוד

 הועבר לטיפול המנהא"ז ד לקריית נטפים וברקןע ות גומי ועשן מאזור בידייה ריחות מתמשכים משריפ
 הרשותהועבר לטיפול  וגורם לסירחון ויתושיםבשערי תקוה ימים בגן ציבורי  10ביוב זורם למעלה מ 

מעקב ב-שמטפלת בנושא
 שלנו

הופנתה למח' הנדסה  םלששאלה לגבי גן ילדים באתר בניה ב
 שלנו , הוכנה חוו"ד ברשות

ריח חריף מאוד של פלסטיק/גומי שרוף המגיע מכיוון הכפרים שמתחת לאזור התעשייה 
 ברקן

 הועבר לטיפול המנהא"ז

רת . נתבקשה תלונה חוז בקשה לבדיקה של רמת זיהום האוויר והרכש באזור גן בלשם
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 מהרשות מפה של המקום
 ו עלויות הבדיקה נמסר בדיקת תקינות קרינה בחדר השנאי ברחוב האגוז באורנית

בוצעה פניה לישוב וליזם  בסמוך לבתי מגורים למרות הבטחות בלשם משאיות מזהמות שנוסעות
 וניתנו שוב הנחיות בנושא

ריבוי יתושים בשכונות המזרחיות במודיעין עילית משלוליות עם מים עומדים ואדמה 
  בוצית המהווים מקור לדגירה 

בוצע סיור שלנו לנחל 
נמצאו שלוליות  מודיעין לא

או כל מקור אחר לדגירת 
 יתושים בנחל מודיעין.

 הועבר לטיפול המנהא"ז תלונה מתושבת עופרה על זיהום אויר משריפות פלסטינאים
בוצע ביקור במקום ע"י פקח  מגרסה מזהמת בבית אריה

והופסקה העבודה עד  האיגוד
 להוצאת היתר
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 8201 אוגוסטטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש ממצאי ני

 

 
 

                        לאבק מרחף חריגות מערך הסביבה היממתינמדדו אוגוסט לא בחודש 
 (מק"ג/מ"ק 130) PM10עדין 

 


