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 8201 אוקטובר חודשבסיכום פעילות 

 
 

  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף דיוני תקציב עם המשרד 

 14.10  2017י. דירקטוריון קולחי השומרון : אישור דוח כספי 

 31.10,  16.10 נדסה , בדיקת התכנות מח' התוכנית הרחבת המשרד  עם אדריכלית 

 28.10 בא.ע. יהודה עם עופר ענבר   -תכנית יח"צ 

  כנסים / השתלמויות  

 31.10.2018 עוזיאל וחזי:קורס קרינה איגוד ערים אשקלון 

 23.10, 9.10 מפגשים[  2]  הכשרת בניה ירוקה למחלקות הנדסה ברשויות האיגוד

כלים למניעת זיהום , ת"א רשות נחל מפגש יחסי"ם במסגרת תכנית אב לירקון : סל 

 הירקון 
15.10 

 24.10 חשיפה לקידום משאבים ] לשכת המסחר יו"ש [ בא. אריאל 

  דיונים/ סיורים  

 3.10 י.ע. עם ארי שכר מקרן מילקן . פרויקטים משותפים 

 10.10 הממונה על הישובים ביו"ש , מ. הפנים בג. זאב  –פגישת היכרות עם תמי נאסא 

 11.10 י.ע. עם דוד פרגמנט , מנהל רשות הירקון ת"א 

 17.10 +רפול אנגל   -אוריה  .בחינת הצעה לפתרון שפכים –סיור לבית חורון 

פגישה בנושא פרויקט שיקום מחצבות בהשתתפות: אמיתי, הלל, איצ'ה מאיר, גלעד אך, 

 דוד מאיר
18.10 

 22.10 חסי"ם ] פורום מנהלים[ י.ע. עם מנכל המשרד דנציגר : סטטוס תשלומים לי

 -ישראל דנצינגר  וצוות משרדו בנושא  -סיור באורנית של מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

 שפני סלע, מפגעי פסולת, שריפות פיראטיות:

25.10 

  תיכנון סביבתי 

 3.10 בדיקת מסלעות נופי ארומה איתמר

 3.10 בדיקת מסלעה נופי הדגן אלון מורה

 4.10 כפר אדומים 416אדון מגרש אישור פרט ר

 4.10 אלון 483אישור פרט ראדון מגרש 

 7.10 7.10.18-7.11.18אישור בתנאים להפעלת מגרסות בעופרים 
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 8.10 4.10.18-11.10.18אישור בתנאים להפעלת מגרסה בלשם 

 10.10 10.10.18-10.10.19אישור בתנאים להפעלת מגרסה בנילי 

 10.10 2.10.18-2.11.18גרסה בבית אריה אישור בתנאים להפעלת מ

 14.10 גישה בעץ אפרים לגבי אישור מגרסהפ

 16.10 אלון 747אישור פרט ראדון מגרש 

 16.10 54.10.18-18.12.18אישור בתנאים להפעלת מגרסה באבני חפץ 

 17.10 28.9.10-28.10.18אישור בתנאים להפעלת מגרסה באלקנה 

 17.10 17.10.18-17.11.18סה בעץ אפרים אישור בתנאים להפעלת מגר

 23.10 25.10.18-25.11.18אישור בתנאים להפעלת מגרסה בנעלה 

 29.10 29.10.18-29.11.18אישור בתנאים להפעלת מגרסה בריחן 

 28.10 פגישה בריחן לגבי מיקום מגרסה

 28.10 מבוא דותן -בדיקת מסלעה

  שפכים 

 23.10 9.10 סיור פיקוח תחנת שאיבה חורשים

  פסולת מוצקה ומחזור  

 4,10,18,25.10 קומפוסט אור, קומפוסט משואה , בטובלן  יור פקוחס 

 10.10.18 פסולת ממשאית בצומת גיתיתבענין פניה לנתיבי ישראל 

  תעשיה ורישוי עסקים 

 21.10, 11.10 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 24.10, 8.10 יודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפריםביקורות במפעלים "ב

ביקורת במפעל היישריק שערים באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. 

 הבקשה אושרה בתנאים סביבתיים

9.10 

 17.10 ביקור במפעל צרפתי באזה"ת קרני שומרון, פיקוח על תעשייה

 23.10 מנואל, פיקוח ל תעשייהביקור במפעל י.ש. קרטון באזה"ת ע

 23.10 ביקור במפעל בגיס בפארק תעשיות בר און קדומים, פיקוח על תעשייה

  שפכי תעשיה 

. תוצאות בדיקת שפכי המתקן פועל באופן תקיןביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. 

 המתקן בהמשך הדו"ח.

15.10 

 21.10, 11.10  .לריח גרמהפעולת המתקן ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. 

 16.10 ביקור בבית בד ארץ זית באזור התעשייה שילה, פיקוח על שפכי תעשייה

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.
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 4.10 פיקוח על חומ"ס , באזה"ת ברקן MTI -במפעלים ויקטוקור ות וביקור

 7.10 י שממש ופיברטק באזה"ת קרני שומרון, פיקוח על חומ"סביקורות במפעלים תבלינ

 8.10 ביקורת במצבעת טקסטיל האמה באזה"ת מעלה אפרים, פיקוח על חומ"ס

 14.10 ביקורת בבית דפוס פלקסו פרינט באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"ס

 15.10 ביקורת במפעל אביג באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"ס

 16.10 באזור התעשייה שילה, פיקוח על חומ"ס  EMSביקורת במפעל 

 18.10 ביקורות במפעלים ישראפוט, פלסטפיבר ופיברטק בא.ת. קרני שומרון, פיקוח על חומ"ס

 18.10 באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"ס 2010ביקורות במפעל אבגול ומצבעת טקסטיל מוליתן 

 21.10 "סביקורת במפעל רתק תעשיות באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ

 23.10 ביקורת במפעלים פולקום ירוק ודולפין סבונים בפארק תעשיות בר און, פיקוח על חומ"ס 

ביקורות במחסני חומרי הדברה חברות עמיר, הגרעין ומשביר לחקלאי ובמתקן לטיפול 

 בנערן, פיקוח על חומ"ס ןבשפכי בקעת הירד

31.10 

 חרום אירועים סביבתיים וחומ"ס,

 7.10 ורת מל"ח אורנית הכנה לביק

 7.10 הכנה לביקורת מל"ח קרני שומרון 

  איכות אויר                    

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

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

 המסמך.

 שוטף

בחודשים יוני איכות אויר ביו"ש  דוחות ממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכנת 

 הדוחות פורסם באתר האיגוד ובאתר ניטורית ומצ"ב.. 2018ויולי  
9.10 ,28.10 

  רעש וקרינה 

השתתפות בפגישה במוא"ז שומרון בנושא של מטרדי רעש מפעולת מפעל אבגול באזה"ת 

 על התחייב לטפל בבעיה. ברקן. נציג המפ
18.10 

  התייעלות אנרגטית 

 28.10 מתקני פוטוולתאים שהוקמו על ידנו בבית אל עם עודד ספיר סיום עבודות סיור בחינת 

  מחצבות 

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

. חפורי הבקעה במודיעין עיליתאתרי הפיתוח של דוב ביקורות במחצבת נטוף חב' שפיר

  דוחות הביקורות פורסמו באתר ניטורית

29.10 

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

  פיקוח סביבתי

 11.10 נעלה -פיקוח מגרסה
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 23.10, 11.10 עופרים -פיקוח מגרסה

 11.10 בית אריה -פיקוח מגרסה

 21.10, 11.10 ליני -פיקוח מגרסה

 29.10, 14.10 אבני חפץ -פיקוח מגרסה

 14.10 מגרסה בית אריה -צו הפסקת עבודה

 15.10 נופי נחמיה -פיקוח מגרסה

 18.10 בעלי זהבביקור באתר לעודפי עפר 

 18.10 לשם -פיקוח מגרסה

 21.10 דולב -פיקוח מגרסה

 23.10 ניטור חומרים נדיפים בית אריה עם הפקח העירוני )

 29.10 אריאל -פיקוח מגרסה

  מניעת מזיקים

בהשתתפות משרד להגנת הסביבה ומשרד  ביושבי האיגוד יםשמבצע לכידת זבובי חול ויתו

 הבריאות עוזיאל וחזי
15,16,17.10 

  חינוך סביבתי וקהילה         

יצוע קול פגישה עם חיה לוי ויעל ניימן ממחלקת בתי ספר במטה בנימין בנושא סיכום ב

 2018והערכות לקראת קול קורא  2016קורא 
 , מטה בנימין3.10

מפגש רכזים של המשרד להגנת הסביבה בנושא השתלמות קיימות לבתי ספר )השתלמות 

 כזו תתקיים השנה בבי"ס נופי החורש באלפי מנשה(
4.10 

 9.10 מפגש ראשון -הכשרת בניה ירוקה

 , בקעת הירדן14.10 2017בנושא ביצוע קול קורא  פגישה עם נאוה הלל מנהלת מח' חינוך

 , אלפי מנשה18.10 2017פגישה עם אירית חיון רמון מנהלת מתנ"ס אלפי מנשה בנושא ביצוע פרק ג קול קורא 

למידת עמיתים ביח"ס גולן בנושא ניטור חיות הבר, הערכות לקראת ביצוע קול קורא 

 בבקעת הירדן 2017
 , בקעת הירדן21.10

 , שומרון22.10 , מועצה אזורית שומרון2017שה עם ציון זהבי בנושא הערכות לביצוע פרק ג קול וקרא פגי

 23.10 מפגש שני -הכשרת בניה ירוקה

 24.10 פגישה עם אנה חייט, גן לוטם אלפי מנשה, ליווי גננת להגשת טפסים להסמכת גן ירוק

 25.10 קליםהשתתפות בשולחן עגול בנושא הערכות ישראל במשבר הא

וביצוע פעילות קול  2016ליווי ותמיכה ברשויות המקומיות בסיכום פעילות קול קורא 

 2017קורא 
 שוטף

  פניות ציבור 

תנה תשובה של מנכ"ל ינ מגרסה מזהמת בבית אריה
האיגוד כי המגרסה עובדת 

 עפ"י תנאים
 טיפול המנהא"זסיור ב הזרמת שפכים מעלי לאדמות חקלאיות,

התלונה הופנתה לטיפול  פעילות במגרש כדורגל ומהפעלת מערכת כריזה ע"י בית ספר בקרני שומרוןרעש מ
 הרשות עם הנחיות 
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 הועבר לטפול המנהא"ז  שריפת פסולת בכפר סילוודעשן וריח בעופרה 
דאגה בוצעה פניה לרשות ש מבצע שיפוצים בשטח ציבורי ומשליך פסולת בניין רבה על המדרכהמגדלים היישוב 

 לנקוי המקום
 הועבר לטפול המנהא"ז פדואלדיק שגורמת לעשן מחניק וריח נוראי ב-שריפה של פסולת מכפר א

ניתנה תשובה והומלץ לבדוק  בקשה לבדיקת דוח בדיקת רעש בגן בריחן
זאת באמצעות מפקח 

בטיחות וגיהות או במ. 
 החינוך.

 המנה"אז הועבר לטיפול שופכים פסולת מסוגים שונים , אשר כנראה שייכת לפלשתינים,אורניתבמובלעת בתוך 
בטיפול פקח האיגוד  זיהום אוויר בלתי פוסק בישוב ריחן

והמתכננת מול מזכיר הישוב 
 והיזם

מזבלה שנמצאת בתוך נחל קנה שלפי כיווני הרוח ישובים שונים תלונה ממעלה שומרון על 
 סובלים ממנה

הועבר לטיפול המנה"אז  
  ומנכ"ל המשרד

הועבר לטיפול המנה"אז   בבית אריה, עופרה, חוות יאיר, אלקנה ואריאל  ריח שריפת פסולת המפלסטינאים
 ומנכ"ל המשרד 

המגרסה בפקוח שלנו  מגרסה מזהמת בנילי
 במעקב -ועומדת בתנאים 

בנימין פ "פניה שלנו לחל בנעלה טלפונית = אבק רב מעבודות גריסה וקדוח
ולייזם למיזעור האבק 

פסקת העבודות בשל מזג הלו
 האויר

 -טופל ע"י רכזת תעשיות  מפעל  מוליתן שמוציא עשן סמיך ושחור
המפעל עתיד לעזוב למעלה 

 אפרים בימים הקרובים
 הועבר לטיפול מנכ"ל האיגוד שה לקבלת חומרים בעניין ההתמודדות בנושאי איכות הסביבה בק

 

 
 

 8201 טוברקאובחודש ממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי 
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                        לאבק מרחף חריגות מערך הסביבה היממתי 2נמדדו  בימי אובך אוקטוברבחודש 
 . (מק"ג/מ"ק 130) PM10עדין 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


