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 6201  ספטמבר חודשבסיכום פעילות 
 

 
  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף ניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 15.9 הנהלת פורום מנהלי אכה"ס , רמלה 

 28.9 ועדת משנה לאכ"ס , ו. משנה להתיישבות , המנהא"ז 

 28.9 התכנסות עם תעשייני אריאל 

 29.9 ישיבת צוות 

  כנסים / השתלמויות  

 15.9 עם נציגי תמיר  מפגש רשויות  האיגוד חוק האריזות

 13.9 חזי –מפגש כוננים מחוז ירושלים 

 21.9 כנס תאגידי מים וביוב במחוז מרכז = חזי

 21.9 וסילי -תרגיל חומ"ס ברקן 

 29.9 עם רט"ג  פגישה בנושא סיכום סקר בנחל קנה ע"י אלדד אלרון

  / סיורים דיונים 

יכין זיק,יהודה ישראל, איצ'ה מאיר מנכ"ל האיגוד : בנושא שאיבת מים בנחל קנה    -דיון

 ועובד ארד מרגבים 
4.9 

 7.9 הכנת פסטיבל אקולוגי באהבה –עם שירה מרותם 

 11.9 י.ע. עם נציג עתיד אריזות , מעלה אפרים 

 12.9 משנה של וח"ב בכנסת , ועדת דיון מעקב בנושא מפגעי איכות הסביבה באיו"ש

 13.9 י.ע. עם אבי רואה , יו"ר מ.א. מטה בנימין 

 13.9 זבוב החול ושפני סלע -עם שלומי לנגר , ראש מ.מ. אורנית 

 13.9 דיון לשינוי צו האיגוד   -מליאת מועצת עמנואל 

 14.9 מחצבת טריפי  –דיון בבג"צ עתירת רגבים 

 14.9 אריאל ור תעשייהמנהלת אז -ישיבת דירקטוריון  

ראש מ.מ. אלקנה , המהנדס ומרכזת פרויקטים  בעניין ת. שאיבה , בית  –י.ע. עם אסף מינצר 

 גיל הזהב ועוד . 

15.9 

 20.9 שינוי צו  האיגוד  –מליאת מ.א. מטה בנימין 

 26.9 ברכת היחסי"ם בטקס עם השר להגנת הסביבה 

  תיכנון סביבתי 

 ףשוט בדיקת תוכניות 

 4.9 פיקוח באתר גריסה בעלי זהב
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 4.9 מתן היתר בתנאים להפעלת מגרסה ברחלים

 19.9, 5.9 פיקוח מגרסה בשער בנימין

 6.9 כפר אדומים 901פרט ראדון מגרש –מתן היתר בניה 

 19.9 פגישה עם מהנדס מ.מ גבעת זאב בנושא שפיכת עודפי עפר

 19.9 גבעת זאב תפיקוח מגרסה אגן האיילו

 22.9 תן היתר בתנאים להפעלת מגרסה בנעלהמ

 22.9 פיקוח מגרסה בנעלה

 22.9 מתן חו"ד על מסלעות בלשם

  שפכים 

 13.9 זאב  .בתלונה גוטיפול סיור 

  20.9 11.9 סיור בחורשים תחנת שאיבה וקו גז

הזמנת מסמך כלכלי לת. שאיבה חורשים למו"מ עם חכ"ל דרום  –י.ע. עם ד"ר מאיר אמיר 

 השרון 

11.9 

  

  פסולת מוצקה ומחזור  

  25.9 20.9 14.9 5.9 סיור ביקורת/פקוח בטובלן וקומפוסט משואה וקומפוסט אור

סיור ביקורת/פקוח 

 תחנת מעבר פסגות 
 7.9 18.9 28.9  

   

  תעשיה ורישוי עסקים 

 7.9 .בוועדת אכלוס פארק תעשיות שח"ק, אושרה קליטת מפעל לייצור מזוןהשתתפות 

 25.9, 8.9 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 27.9, 15.9 ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים"ביקורות במפעלים 

 7.9 "ריאקטיב" בפארק תעשיות שח"קבמפעל  תביקור

 28.9, 12.9 בגיס בפארק תעשיות בר און, קדומיםביקורת במפעל 

 20.9 חוות דעת  הכנת באזור התעשייה מבוא חורון.  לקליטה בע"מ  וובקארברת  טיפול בבקשת ח

  

  שפכי תעשיה 

 13.9 ביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. המתקן פועל באופן תקין.

בהשתתפות מר יורי פריסטבקין  מהנדס תאגיד מים  ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל

 .וביוב יובלים בשומרון

22.9 

  )חומ"ס( ואסבסט רים מסוכניםחומ 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.
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 12.9 פולקום בע"מ בפארק תעשיות בר און קדומים, פיקוח על חומ"סביקורות במפעל 

 28.9 ., פיקוח על חומ"סביקורת במפעל דולפין תעשיות סבונים בפארק תעשיות בר און קדומים

 18.9 פיקוח על חומ"ס .באזה"ת ברקן 2010במצבעת מוליתן ביקורת 

ממונה חוק החומרים  -בהשתתפות דר' עדנאן סולטאני  במט"ש במעבר אלנביביקורת 

 , טיפול בבקשה להיתר רעליםהמסוכנים במשרד להגנה"ס

26.9 

"הגרעין" בישוב פצאל  ו"עמיר" בישוב תומר בהשתתפות   במחסני חומרי הדברהביקורות 

 פיקוח על חומ"ס. דר' עדנאן סולטאני.

26.9 

 25.9 ביקורת במפעל מעוז באזור התעשייה ברקן. פיקוח על חומ"ס

 14.9 הכנת תרגיל חומ"ס בברקן , עם מ.א. שומרון 

 אירועים סביבתיים וחומ"ס

 21.9, 14.9 התכוננות והשתתפות בתרגיל חומ"ס באזור התעשייה ברקן. במסגרת תרגילי פיקוד העורף 

  איכות אויר                    

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

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

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

 . הדו"ח פורסם באתר האיגוד ובאתר ניטורית.2016
29.9 

תלונות עובדי המפעל על בביקורים במפעל אליהו זלמן בפארק תעשיות אריאל במסגרת טיפול 

 של פארק התעשיות. הטיפול נמשך.מטרדי ריח שנגרמים מפעולת מט"ש 
18.9 ,28.9 

  מחצבות  

דו"ח ור סביבתי של אבק מרחף ואבק שוקע. השתתפות בניטביקורת במחצבת כוכב השחר. 

 פורסם באתר ניטורית תהביקור

27.9 

 19.9 ביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. דו"ח הביקור פורסם באתר ניטורית.

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

 הביקורים פורסמו באתר ניטורית.

22.9 

  קרינה ורעש 

 12.9 בדיקת קרינה במבנה עירית מודיעין עלית

 27.9 בדיקת קרינה באורנית אגף חדש בבית ספר

  מניעת מזיקים 

 28.9  11.9 22.9 ] פיזןר מלכודות , איסוף [ בצופיםלישמניה ניטור 

  חינוך סביבתי וקהילה 

 1.9 ר עציוןפגישת צוות היגוי כנס איכות הסביבה ביוש ביוזמת ביס"ש כפ

 6.9 הרצאה לבנות שירות לאומי ביח"ס ואיגודי ערים בנושא מגוון המינים

 7.9בקעת הירדן,  פגישה בנושא פסטיבל ואהבת ברותם עם שירה רכזת קהילה
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והערכות להגשת  2015פגישה עם איריס פיין ואבישי הימלפארב, דיווח על פעילות קול קורא 

 2016קול קורא 
 13.9 מודיעין עילית,

פגישה עם דגנית שחר מרכזת פעילות מגוון המינים בגני אורנית במסגרת ביצוע קול קורא 

2015 
 14.9אורנית, 

והערכות להגשת קול  2015פגישה עם ישי ניקריטין וקרן סטחי, סיכום פעילות קול קורא 

 2016קורא 
 27.9מ.א. שומרון, 

 30.9 סיכום סקר בנחל קנה ע"י אלדד אלרון

ת טופס מקצועי קול קורא עבור עמנואל, מטה בנימין, מודיעין עילית, שומרון ובקעת כתיב

 הירדן ותמיכה ברשויות בהגשת המסמכים
 שוטף

  פניות ציבור 

הועבר לטיפול המנה"אז .  שריפת פסולת מזהמת ביותר נעלין ממערב לישוב נילי 

 ומשם לפקוח

 יפול המנה"אז הועבר לט מפגעים מהשטח הפלסטיני בשערי תקוה

 הנושא טופל מול היזם חציבה בעלי זהב הגורמת למטרד אבק רב בעלי זהב

בביקור במקום בתאריך  דליפת ביוב לגינה פרטית הגורמת למטרד יתושים בגבעת זאב

לא היתה זרימת ביוב  1..9

הועבר לטיפול תברואן 

 המועצה

 מנה"אז הועבר לטיפול ה זיהום אויר משריפות מפלסטינאים בצופים

טופל ע"י רכז תעשיות ,   דיזל'(-ריח הנודף ממפעל הממוקם באזור התעשייה מעלה אפרים )'ביו

שלח למתלונן טופס מעקב 

 ריח

נתנה למתלונן תשובה ע"י  שאלה בנושא מפעלים מזהמים בא.ת. ברקן

 רכז תעשיות

קום רכז תעשיות ביקר במ עבודות חציבה הגורמות למטרדי אבק במודיעין עילית

ונתן הוראה והנחיות 

 במעקב -להפחתת האבק

בוצע ביקור במקום מדובר  שפיכת עדפי עפר בשטחים פתוחים בגבעת זאב

בעודפי חפירה במסגרת 

 תב"ע מאושרת 

 ולא בפסולת בניין.

ניתנה תשובה מתאגיד  די רבהאהרעלת כבשים ששתו קולחים בוו

 יובלים בשומרון

בוצע ביקור במקום. פסולת  בבית אריהשפיכת פסולת בניין בשמורת טבע 

בנין בתחום העבודות של 

הקבלן . ניתנה הנחיה 

למועצה לאכוף סילוק 

 הפסולת 

הועבר ע"י המנהא"ז  עשן של שרפת פסולת מהפלסטינאים חונק ומזיק במודיעין עלית

 לטיפול רמת"ק רמאלה

הועבר למנהא"ז שהעביר  מפגע ריחות משריפת הר הזבל בקלקיליה.

התלונה לטיפול רמת"ק  את

 אפרים
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הועבר למנהא"ז שהעביר  ריח חזק של עשן שמגיע מחוץ לצופים

את התלונה לטיפול רמת"ק 

 אפרים

 הועבר לטיפול המנהא"ז מפגעי בניה מחוץ למבוא דותן.
 
 

 
 

 2016 מברטספממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
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