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 8201  פברואר חודשבסיכום פעילות 

 
 

  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף ניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 4....8 הסדרת  המשך חוזה שכירות מבנים מול עירית אריאל 

 4...... עם א"ע יהודה וא. לרנר , עופרענבר  סיכום בנושא תנאים להעסקת הדובר ] לרנר .קום[ 

דיון עם הממונה על השכר באוצר במסגרת פורום המנהלים בענין תנאים ודירוגים לעובדי 

 האיגודים 

2... 

  כנסים / השתלמויות  

 ...8. כנס ירושלים 

פורום מולטידיסיפלינארי משמעותי לקידום נושא החירום בישראל  -באוניברסיטת אריאל

  ברשויות המקומיות ביו"ש -חרום ובכלל! הרצאה שלי : עקרונות הגנת הסביבה ב
.... 

 .... אוניברסיטת אריאל  -יום עיון טבע נהר  הירדן

 .... חלוקת משימות  –הכנת תוכנית אב סביבה חוצה גבולות  –עם הנהלת מ. יש"ע 

  דיונים/ סיורים  

 דיון באיגוד בנושא מטרדים ורשוי אזור תעשיה מתתיהו בהשתתפות : מזכיר הישוב , מטה

 ם מ. הגנת הסביבה , מ. הפנים , האיגוד -בנימין , משטרה , מ. מוחוז י
.....4 

דיון בנוגע לקליטת מפעל לפירוק עופות בא.ת. מעלה אפרים בהשתתפות מנכל המועצה , 

 ייזמים 

8....4 

 4....8 ועדת התנגדויות למחצבת טריפי במנהא"ז 

 4....8 הסדרי עבודה  –בית אריה  מנכל  ונעה גזברית מ.מ. –י.ע. עם יוסי דרדיגר 

 4....4. קולחי , מתקן יוניברב ועוד  –י.ע. עם עזרא גרשי ר.מ.מ. עמנואל 

 .... י.ע. עם אלי שבירו , ראש עיריה ואבי מנכ"ל העיר בנושא סדרי עבודה מול האיגוד 

מצגת בנושא היתרי בניה המחייבים פרט ראדון , ממשקים אחרים עם מח' רשוי מטה 

 בנימין 

.... 

 .... רשוי ופתרונות ביוב  -מפעל רשתות בקעת הירדןעם ייזם 

 .... היבטי אחרויות  תאגידית בענין דרישות ל ,ם-י.ע. בחברת סומך חייקין , י

 שוטף אב אכ"ס יו"ש ] סביבה חוצה גבולות[ הכנת תכנית 

 סיור אקומדיקל

 

 

.... 
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  תיכנון סביבתי 

 ..8. לעות א.ת. ברקן יעל וחזיבדיקת אישור מסירה מס

 ..8. בדיקת מסלעות לשם יעל וחזי

 ..8. זאב גבעת האיילות אגן ניידת מגרסה להפעלת בתנאים אישור

 .... בעמיחי ניידת מגרסה להפעלת בתנאים אישור

   ..4 אישור בתנאים להפעלת מגרסה ניידת בברוכין  
 .... אישור בתנאים להפעלת מגרסה ניידת בעופרים  
 ..8. : אישור בתנאים להפעלת מגרסה ניידת בנעלה  
 .... בדיקת תכנית בית עלמין אזורי מערב השומרון 

 ..8. אישור פוםוולתאי אוניברסיטת אריאל 
 .... ו.מ. להתיישבות 

 .... סיור ודיון מסלעות לשם ] לישמניה[ 
 ..8. , נופי פרת.6,  מגרש ] ראדון[היתר בניה 

  שפכים 

 ... תחנת שאיבה חורשים טיפול בזקי גשמים 

 ..8. בדיקת תלונה הזרמת ביוב יער חורשים

 שוטף בדיקת תוכניות שפכים 

  פסולת מוצקה ומחזור  

 ..4.,..,6.,. סיור פקוח טובלן ק משואה וקומפוסט אור

 ...., ..8 פקוח בתחנת מעבר פסגות אל בירה

 .... פסולת מפעלים פגישה עם מנהלת א.ת. ברקן פינוי

  תעשיה ורישוי עסקים 

 ..4., ... ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 ..8., ..8. ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים

 ... .ישיבה בנושא סיכונים מאזור התעשייה מתתיהוהשתתפות ב

 ..8 מפעל לפירוק עופות באזה"ת מעלה אפרים ישיבה בנושא הקמתהשתתפות ב

שימוע למפעל ביודיזל באזה"ת מעלה אפרים שהתקיים בקמ"ט איכות השתתפות ב

 הסביבה במנהא"ז

.2.. 

 ביקורת במפעל ש.ד.י אהרוני ובניו באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. 

 הבקשה אושרה בתנאים סביבתיים

.... 

 .... ן חב' מגנזי בטון במודיעין עילית. ביקורת במפעל בטו

מפעל חברת תעשיות השתתפות בוועדת אכלוס של פארק תעשיות שח"ק. אושרה קליטת 

 פוני.

.... 

בהשתתפות  אלמוג(-וקורלק , א.ד. סינון, מונטין, רתקביקורות במפעלי אזה"ת ברקן )

 העסקים. הטיפול נמשךנציגת המ' להגנה"ס גב' מאיה וינשטיין: טיפול בבקשות לרישוי 

.... 

 .... ביקור במפעל ריאקטיב בפארק תעשיות שח"ק.
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  שפכי תעשיה 

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

 ..4.  פעולת המתקן לא גרמה למטרדי ריח בעת הביקור.ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. 

 ..4  י ניקוי באזה"ת קרני שומרון.יהלום תעשיות חומרביקורת במפעל 

 .... ביקורת במפעל שרותי מוטולה באזה"ת עמנואל.

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 ..8 פיקוח על חומ"ס.  . במפעל סלטי שמיר באזה"ת ברקןביקורת 

 ..8 באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"ס. ארד – IRPCביקורת במפעל 

 ..4. , פיקוח על חומ"ס.ים אורן יורם אריזות וניתוב באזה"ת ברקןבמפעלביקורות 

 ..2. , פיקוח על חומ"ס.באזה"ת שילה  EMSביקורת במפעל 

ת במפעלים בהשתתפותו של דר' עדנאן סולטאני מהמשרד להגנה"ס במסגרת טיפול וביקור

רעלים: מפעל שחר כימיקלים בפארק תעשיות אריאל ומפעלים  בבקשות לחידוש היתר

 זהבי הכרם, ניתוב ואורן יורם אריזות באזה"ת ברקן.

.... 

 אירועים סביבתיים וחומ"ס, תרגילים

 .... ..8 אירועים מתמשכים .הזרמת ביוב מאל בירה אל נחל קריקע וואדי קלט 

  איכות אויר                    

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

 בישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד.

תחנה לניטור אבק בישוב 

נילי לא פועלת עקב תקלה 

 במד האבק .

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

 וד ובניטורית.הדו"ח פורסם באתר האיג. ....
.6.. 

  מחצבות  

 ..8. 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

.... 

 .... באתר ניטורית םרסביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. דו"ח הביקורת פו

  

  פיקוח סביבתי

 ..8 פיקוח מגרסה כרם רעים

 ..8., ..8 פיקוח מגרסה עמיחי 

 ... פיקוח מגרסה א.ת. אריאל

 ... איתור שרפת פסולת בקרבת אריאל
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 ... פיקוח מגרסה אלפי מנשה

 ... 4..8פיקוח מגרסה אריאל מגרש 

 ... פיקוח מגרסה לשם

 ..8., ... זאב פיקוח מגרסה גבעת

 ..8., ... פגישה למיקום מגרסה בברוכין

 ..4 סיור מפעלים בקרני שומרון עם וסילי

 .,8., .... פגישה למיקום מגרסה בנעלה

 .... סיור רישוי עסקים בברקן עם מחוז מרכז

 ..8., ..8. פיקוח מגרסה נעלה

 ..8., ..8. פיקוח מגרסה עופרים

 ..4. ביקור תחנת שאיבה רבבה 

 ..2. פיקוח מגרסה אלקנה

 ...., ..2. פיקוח מגרסה גבעת האוניברסיטה, אריאל

 .... בעקבות פסולת בנייןסיור באורנית עם מנ"א 

 ..4. סיור איתור שרפת פסולת באזור ברקן

  חינוך סביבתי וקהילה 

 ..8., .... ,..., ..8 , חקר ושמירה על חיות הבר....הערכות לקראת קול קורא 

 , קדומים..2 יום שיא קורס פעילים בן אדם למקום

 , מטה בנימין.... ביקור בגן גפן, גן ירוק במבוא חורון

 , שומרון..6. פגישה בנושא חינוך לקיימות עם גננות אבני חפץ

 , שומרון..8. ממ"ד יקיר, חקר מגון המינים

 .... יום עיון סקר טבע נהר הירדן

תוכנית "מים החיים שלנו" בבי"ס שבי שומרון, המשך פעילות  פגישה עם צוות המורים של

 והערכות ליום שיא
 , שומרון..8.

פגישה עם צוות המורים של תוכנית "מים החיים שלנו" בבי"ס תפוח, המשך פעילות 

 והערכות ליום שיא
 , שומרון....

 ף, שומרוןשוט ....קול קורא  תכתיבת תוכנית גיבורי סביבה במסגר

 ף, בנימיןשוט 8...מטה בנימין בהגשת דרישת תשלום קול קורא עזרה ל

 ף, מודיעין עיליתשוט עבור בית ספר ירוק 8...עזרה למודיעין עילית בהגשת דרישת תשלום קול קורא 

  פניות ציבור 

בדיקה של חזי מול   ..8.תלונה על שפיכת חומר מסוכן לחצר בית בגינות שומרון  
חת חומר לפתי –המתלוננת 

סתימות בביוב . אין המשך 
 טיפול 

דרישה לפינוי ע"י מ.א.  פניה בענין ערימות לוחות צמנט אסבסט ליד שמורת האלות האטלנטיות , ברכה 
 שומרון 

בדיקת סוקר אסבסט   ....פניה בענין שברי אסבסט מפירוק גג באלקנה ב
 והעברה לטיפול ע"י עמידר 

העברת למנהא"ז לאחר   .... יאל פניה בענין שריפת פסולת ממזרח לאר
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 סיור המפקח  הסביבתי 
בדיקה והעברה לטיפול  ....המשך בעירת פסולת ע"י צומת גיתי אבישר מפלסט' 

 למנהא"ז 
מיפוי והעברה לטיפול   ....דווח על מפגע קשה משריפת פסולת מול חוות יאיר 

 למנהא"ז 

 
 

 
 
 


