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 9201 ספטמבר חודשבסיכום פעילות 

 
 
  תאריך /הערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 9ץ23, שוטף מו"מ בנושא  אפשרויות דיור לאיגוד 

 , 15.9 .1.9 ישיבת צוות 

 3.9 ם ] אירועים[ -הכנת תרגיל מל"ח , מחוז י

 18.9 החברה לפיתוח אזור תעשייה אריאל מערב ישיבת חברי דירקטוריון של

  כנסים / השתלמויות  

 16.9 )עוזיאל וחזי(  קרקעות –סיור יום רכזים 

 4.9 רעננה  –הכנה לסיור קיימות פרייבורג 

 8-12.9 השתלמות מקצועית ] קיימות[ בפרריבורג ] עם שלוה[ 

 18.9 ] הג"ס[ באמצעות רח"ל  תרגיל  חרום מחוז ירושלים

 20.9 אירוע תערוכה והרמת כוסית במרכז מורשת רון נחמן אריאל

 26.9 ירושלים  /תכנון מרחבי תעשיה ויצור במציאות משתנה -פורום איכות תכנון

  דיונים/ סיורים  

 2.9 עופרים לשפד"ן או למט"ש איילון-חיבור ביוב בית אריהפרויקט: 

 3.9 סט אורבדיקת קליטת קרקעות מזוהמות בקומפוסיור: 

 .3.9 פ.ע. עם שי אלון , ראש מ.מ. בית אל 

 15.9 טיפול בנושא קמפיין נגד שריפות פסולת פלסט'  –פ.ע. עם רפול , מטה בנימין 

מ.א.  -פגישה בנושא ריחות /מפגעי איכות הסביבה /התנעת ניידת ניטור אוויר בישוב ברקן

 שומרון
16.9 

 16.9,23.9 מודיעין עילית מודיעין /  פתרון אשפה אזוריתי.ע. 

 19.9 עם ראש המועצה , המתכנן חיבורי שכונות למערכת השפכים  -קדומים 

 22.9 סיור צוות במערב בנימין

 12.9 פגישת הכירות מחוז ים תברואה/איכות הסביבה עם מ.מ. גבעת זאב

 19.9 פגישה איצה וחזי עם קדומים תוכניות טיפול בשפכים של קדומים

 23.9 תוכנית אב לאלפי מנשה-ה מאורבניקס טל ונוע
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 24.9 הצגת הצעות פרוייקטים לטפול בפסולת גזם בבקעת הירגן ומגילות : בקעת הירדן 

 25.9 עם מריק הסדרי תשלומים  –מאסף נ. קנה 

 26.9  -קו מקורות בשילה , מערומי סלעים -

  תיכנון סביבתי 

 2.9 אבני חפץבדיקת מסלעה במסגרת המאבק בשפני הסלע ב

 10.9 המועצה הישראלית לבניה ירוקה -השתתפות בכנס בניה ירוקה

 11.9 השתתפות בועדת משנה לאיכות הסביבה  המנא"ז

 18.9 בדיקת מסלעה במסגרת המאבק בשפני הסלע  בסלעית

 19.9 מצפה יריחו 205היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 23.9 סלעים בישובפגישה עם מזכיר הישוב שילה טיפול במצבורי 

 24.9 בדיקת מסלעה במסגרת המאבק בשפני הסלע בריחן

 26.9 מנהל תכנון  -תכנון מרחבי תעשיה ויצור –השתתפות בפורום איכות ותכנון 

  שפכים 

 .11.9 מאסף נחל קנה  סיור בחורשים תחנת שאיבה

  פסולת מוצקה ומחזור  

 10,17,26.9 אור. משואה ק  ומפוסט בטובלן ק ביקורות

 10.9 סיור בשטח חקלאי של מושב חמרה פיזור קומפוט , קומפוסט אור

  

  תעשיה ורישוי עסקים 

 24.9, 10.9 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 25.9, 23.9, 9.9 ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים

בהשתתפות נציג המ. להגנת הסביבה מר גלעד  במפגש הבקעה בתחנת דלק מנטהביקורת 

 : טיפול בבקשה לרישיון עסק. הבקשה אושרה ע"י המשרד.שלו

25.9 

 23,9, 9.9 פיקוח על העסק באתר גריטה אימן איטרנשינל באזה"ת מעלה אפרים, ביקורת 

 9.9 באזה"ת מעלה אפרים,  הירדןביקורת בבית דפוס שושנת 

 8.9 פיקוח על תעשייה .באזה"ת ברקן פז אלבמפעל ביקורת 

 12.9 ביקורת במפעל בטון חב' אורן תעשיית בטון במודיעין עילית, פיקוח על תעשייה

באזה"ת ברקן, פיקוח על  MTI -ו , סופרגוםטכנולוגיות ויקטוקור ביקורות במפעלים

 תעשייה

19.9 

  שפכי תעשיה 

 24.9 . ועל באופן תקיןהמתקן פביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. 

  .גרמה לריחפעולת המתקן ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. 

 

10.9 
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  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 3.9 , פיקוח על חומ"סבמפעלים ניתוב, רתק תעשיות וזהבי הכרם באזה"ת ברקןת וביקור

 4.9 , פיקוח על חומ"סקרני שומרוןבשראפוט, תבליני שמש ופלסטפיבר י יםבמפעלת וביקור

במפעל מעוז אוניקובסקי באזה"ת ברקן ובמחסן חומרי הדברה חב' עמיר במושב ת וביקור

תומר בבקעת הירדן בהשתתפות נציג המשרד להגנה"ס דר' עדנאן סולטאני. טיפול 

 בבקשות לחידוש היתר רעלים

11.9 

 24.9 ., פיקוח על חומ"סוב בפארק תעשיות אריאלבמפעל מטלביקורת 

 25.9 , פיקוח על חומ"סבמחסן חומרי הדברה חב' הגרעין במושב פצאל בבקעת הירדןביקורות 

 , תרגיליםחרום אירועים סביבתיים וחומ"ס,

 שוטף  חתירת נחל הירדן בשטחים חקלאיים בר'ור  –טיפול בפנית ציבור 

  ת אויראיכו                    

לפירוליזת קלקר ופלסטיק  טכנולוגיותהשתתפות בדיגום בארובת פיילוט של חב' באגיס 

 בפארק תעשיות בר און, קדומים.
5.9 

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

בהמשך  ספטמברגרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש  בישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד.

 המסמך.

 שוטף

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

 .האיגוד ובאתר ניטורית
 

  רעש וקרינה 

 .9.9 בדיקת קרינה מעון תינוקות חדש מ.מ. גבעת זאב

  מחצבות 

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

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

  באתר ניטורית מות פורסוהביקור דוחות

12.9 

באתר  םדו"ח הביקורת פורסניטור אבק סביבתי. ביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. 

 .ניטורית

16.9 

  פיקוח סביבתי

 1.9 אפיקים, אריאל. -קוח מוסךפי

 1.9 רבבה -פגישה להצבת מגרסה

 2.9 אבני חפץ -חוו"ד מסלעה

 2.9 אבני חפץ -פיקוח מגרסה

 3.9 נתיב הגדוד -פיקוח מוסך

 3.9 א.ת. מעלה אפרים  -פיקוח סביבתי 
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 3.9 מעלה אפרים -פגישה להצבת מגרסה

 11.9, 4.9 אלקנה -פיקוח מגרסה

 11.9, 4.9 אורנית -פיקוח מגרסה

 5.9 2מתתיהו –פיקוח מוסכים 

 5.9 מבוא חורון -פיקוח מוסך

 9.9 כוכב יעקב -פיקוח מוסך

 9.9 בירה-פיקוח תחנת מעבר פסגות/ אל

 10.9 דולב -פיקוח מגרסה ניידת

 10.9 מתתיהו -פיקוח מוסך

 11.9 אלקנה -פיקוח מוסך

 11.9 עץ אפרים -פיקוח מגרסה

 12.9 אריאל -פיקוח מגרסות

 12.9 כפר תפוח -פיקוח מוסך

 15.9 אבני חפץ -פיקוח מגרסה

 18.9 סלעית -חוו"ד מסלעה

 19.9 מבוא חורון בשיתוף פיקוח בנימין -סיור איתור פסולת

 19.9 מבוא חורון -פיקוח מוסך

 19.9 נחליאל -סיור איתור מגרסה

 23.9 פגישה בשילה בנוגע למסלעות ושפני סלע

 24.9 מט"שים מטה בנימיןסיור 

 25.9 ריחן -חוו"ד מסלעה

 26.9 מעלה אפרים -פיקוח מגרסה ניידת

  מניעת מזיקים

 שוטף ההתראות עונתיות לרשויות 

  חינוך סביבתי וקהילה 

 16.9 לת אגף חינוך במשרד להגנת הסביבההמפגש רכזי חינוך עם הנ

 16.9 דלק הסלעים בשיתוף רט"ג מפגש פעילים בנושא סקר חיות בר קטנות בדגש על

 25.9 מפגש רכזי חינוך ארצי עם מטמיעי השתלמויות בגני ילדים

 26.9 דיון בנושא קמיני עץ, המשרד להגנת הסביבה

סיוע לרשויות המקומיות בהגשת דרישות תשלום ובקשות הארכה לתמיכה במסגרת קול 

 2017קורא 
 שוטף

  פניות ציבור 

הועבר לרשות וניתן מענה:  מת ביוב קרית נטפים שומרון.הזרפניות חוזרות על 
הותקנה משאבת גיבוי 
בתחנת שאיבה בביוב 

הקראונים מותקן בור רקב 
 שנמצא תקין

 הועבר לטיפול המנהל אזרחי שריפה כימית על הגדר באורנית תלונות על  3
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הפניה הועברה עם הנחיות  בנעלה זיהום אויר כבד מעבודות בניה
 שותלטיפול הר

הועבר לטיפול המנהל  וגורמת למטרדי ריח בעופרה שריפת פסולת  דיר קאדיס
 האזרחי

נשלחה הודעה לאסף מטובלן  ריח חריף של זבל באזור המועצה, ומשואה
שהגביר את המערכת לנטרול 

 ריחות
דווח למוקד הסביבה . מס'  בעופרה המזבלה בסילוואד בוערת מאתמול בלילה וגורמת לסירחון

והועבר  0119690ע ארו
 למנה"אז

 הועבר לטיפול הרשות בעיות במתקן לטיהור מי שפכים בישוב צופים
בוצע ביקור של מפקח  בדולב מטרד בלתי פוסק של רעש אבק ולכלוך בכמויות גדולות מאוד

האיגוד אין מגרסה ואין 
 אבק חריג כתוצאה מהבניה

הועבר לטיפול המנהא"ז  עתמה ומכפר קאסם: מעזון באורנית שתי שריפות הגורמות לזיהום אויר
 ולמוקד הסביבה

דווח למוקד הסביבה. ארוע  בפצאל שריפות וריח ממזבלה פלסטינאית המגיעים לבתים וגני ילדים
0120552 

הועבר לטיפול הרשות  באלפח מנשה תלונות רבות על זרימת מים מזוהמים מתוך פתח ביוב ברחוב
ובוצעו שיחות טלפון עם 

 ם המתאימיםהגורמי
ניתנה תשובה של מנכ"ל  שאלה בנושא פנוי פסולת בניין

האיגוד כי בקרוב יפתח 
 מתקן מתאים

ניתנה תשובה של מנכ"ל  שאלה לגבי מרחק תקין למגורים ממחצבה
 והמתכננת הסביבתית

 הועבר לטיפול המנהא"ז שריפה באתר פסולת בין עלמה לדיר עמאר 
 ה הופנתה לא.ע. יהודה הפונ ריכוז גבוה מקרינה באפרת

בוצע ביקור הבמקום ע"י  לבית בנעלהך מגרסה שמעלה אבק רב סמו
פקח האיגוד, המגרסה עבדה 

שלא הבמקום שהותר לה. 
 עה ליזםתרהוצאה ה
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 יבה היממתימערך הסב ו חריגותנמדדלא  ספטמברבחודש 
 .(מק"ג/מ"ק 130) PM10עדין  לאבק מרחף

 
 
 
 
 

 


