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 9201 דצמבר חודשבסיכום פעילות 

 
 
  תאריך /הערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף טיפול ברישוי רכבי בטחון / כוננות 

 30.12, 23.12, 2.12 ישיבת צוות 

 2.12 סקר סיכונים עם נציגי מבקר פנים עירית אריאל 

 .5.12 רמת נגב  –שלטון המקומי פורום מנהלי אכ"ס ב

 10.12 ועדת כספים 

 9.12 פורום מנהלי איגודים , חיפה 

 16.12 מט"ש מעונות חוו"ד –מו"פ מזרח 

 22.12 מו"פ אזורי מזרח -ועד מנהל 

 22.12 מבנה האיגוד –דיון עם אפי ] גזבר[ , רפול ] יו"ר[ 

 31.12 מליאת מועצת האיגוד 

   כנסים / השתלמויות 

 17.12 הכשרת כונני איכות הסביבההשתתפות 

 16.12 יום רכזים קרקעה מזוהמת חזי

 9.12 יום עיון בנושא שטחים פתוחים, שלוה

 1.12 ועדת איכ"ס בית אריה עופרים 

 3.12 המרכז במחוז ת מפגש מנהלי יחידות סביבתיו

 3.12,15.12 הרצאה בריאות הסביבה 

 8.12 ועידת מקור ראשון לכלכלה 

 19.12 תביעת האיגוד , פסק דין  –קנטרי אריאל  -י.ג.ד נגד  דיון בבית משפט 

  דיונים/ סיורים  

 5.12 השתתפות בגישה במילט"ב עם קדומים, חיבור קדומים למטש שכם

 10.12 ביקורת פט"ע בטובלן מחוז מרכז ומטה

 17.2 ביקורת משק לשעת חירום משרד הגנת הסביבה אתר פסולת טובלן

 12.12.19 י.ע. עם שרון קטקו , יוניברב 

שערי תקווה בהשתתפות:יוסי דגן ,המח"ט -פגישה בנושא שריפות עשן ורעש של המואזין 

 יפתח נורקין
15.12 

 17.12 מנכי"ת אלפי מנשה  –י.ע. עם אודליה גוטל 



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

         03-9367136פקס.   03-9367135טל.    
 

 
 

 
 

 17.12 סיור ב. הפועלים ] משקיעים[ במתקן יוניברב , עמנואל 

 29.12 מבנה  –שבירו , ראש עירית אריאל י.ע. עם אלי 

 29.12 מפגש בוגרי הנדסת הסביבה , ק. אונו 

  תיכנון סביבתי 

 3.12 מעלה שומרון גרסהאישור מיקום מ

 12.12 15.12.19-15.1.20היתר גריסה בתנאים למגרסה בשקד 

 15.12 השתתפות ביום עיון בנושא טעינה חשמלית ברשויות 

 16.12 א.ת ברקן 44מגרש  היתר בניה למפעל

 16.12 ביקורת הפעלת ניסיון מפעל בטון בעמנואל

 18.12 18.12.19-18.2.20דחפורי הבקעה  –היתר גריסה בתנאים מתתיהו 

 18.12 26.11.19-26.5.20בן עמי  –היתר גריסה בתנאים אריאל דרום 

 18.12 אלון 456היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 22.12 23.12.12-23.1.20ילה א.ח כלפון היתר גריסה בתנאים ש

 26.12 א.ת בראון קדומים 114היתר בניה מגרש 

  שפכים 

 12,23,26.12 סיור ביקורת חורשים כולל סוקר ביטוח

  

  פסולת מוצקה ומחזור  

 4,10,17,24 ר. אוק ,משואה ומפוסטק,באתר טובלן  ות ביקור

 29.12 פיקוח ת. מעבר פסגות ] להלן בפיקוח[

  

  תעשיה ורישוי עסקים 

 29.12, 16.12 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 24.12, 19.12, 03.12 ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים

 24.12, 03.12 פיקוח על העסק אימן איטרנשינל באזה"ת מעלה אפרים,  אתר גריטאבביקורת 

 24,12, 03.12 באזה"ת מעלה אפרים,  הירדןיקורת בבית דפוס שושנת ב

ביקורת במפעל אסף יזמות ופתרונות מחזור באזור תעשייה עמנואל במסגרת טיפול 

 בבקשה לרישיון עסק. נתנה חוות דעת חיובית.

22.12 

 22.12 באזה"ת ברקן, פיקוח על התעשייה המזהמת   MTIביקורת במפעל 

 26.12 לקליטת מפעל חב' י.א. נסי באזור תעשייה מבוא חורון מתן חוות דעת

ביקורת במפעל שימורי מוטולה באזור תעשייה עמנואל במסגרת טיפול בבקשה לרישוי 

 הבקשה אושרה בתנאים סביבתיים העסק.

25.12 

של בטון במודיעין עילית: דיון בנושא תעשיות אורן של חב' פגישה וסיור במפעל בטון 

 פעל.שדרוג המ

15.12 
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  שפכי תעשיה 

 10.12 ביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. 

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

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

, פיקוח על 2, פצאל 2רה , עט1עטרה  בקידוחי מים של מקורות בבקעת הירדן:ת וביקור

 חומ"ס

3.12 

בית אל תעשיות, פילט אייר, א. שיצר וריאקטיב בפארק תעשיות  יםבמפעלת וביקור

 , פיקוח על חומ"סשח"ק

4.12 

 15.12 בבריכת שחיה של קאנטרי קלאב אריאל, פיקוח על חומ"סת וביקור

 16.12 ., פיקוח על חומ"סביקורת במפעל אלכוהולים ייצור ושיווק בע"מ 

תחנת מעבר לפסולת מסוכנת בפארק תעשיות בר און קדומים,  -ביקורת בפולקום ירוק 

 פיקוח על חומ"ס

11.12 

 11.12 ביקורת במפעל יהלום תעשיות חומרי ניקוי באזה"ת קרני שומרון, פיקוח על חומ"ס

 22.12 ( בע"מ, פיקוח על חומ"ס1986ביקורת במפעל ק. שלייסר עבודות )

 23.12 סופרגום וסלטי שמיר באזור התעשייה ברקן, פיקוח על חומ"סבמפעלים  ביקורות

 25.12 ביקורת במפעל ביצי כפר באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"ס

 29.12 באזור התעשייה ברקן, פיקוח על חומ"ס IRPCביקורת במפעל 

 30.12 ביקורת במפעל גרציק שי באזור התעשייה ברקן, פיקוח על חומ"ס

 , תרגיליםחרום אירועים סביבתיים וחומ"ס,

 שוטף טיפול בתלונות ריח ועשן משריפות פסולת 

  איכות אויר                    

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

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

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

 .האיגוד ובאתר ניטורית
 שוטף

ברקן בהשתתפות מר גלעד שלו ממשרד להגנת הסביבה: טיפול בתלונות על  יסיור במפעל

 MTIריח חריג שנגרם ממפעל 
9.12 

  מחצבות 

 19.12 צבת כוכב השחר. דו"ח הביקורת פורסם באתר ניטורית.ביקורת במח

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

  באתר ניטורית מות פורסוהביקור דוחות

15.12 

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

 .ניטורית

22.12 
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  פיקוח סביבתי

 22.12, 1.12 חיננית -פיקוח מגרסה

 26.12, 10.12, 3.12 1, מאח אלפי מנשה -פיקוח מגרסה

 3.12 מעלה שומרון -מיקום מגרסה

 22.12, 4.12 אריאל, טופ הנגב -פיקוח מגרסה

 22.12, 4.12 אריאל, החברה הכלכלית אריאל -פיקוח מגרסה

 5.12 שקד -מיקום מגרסה

 26.12, 10.12 מעלה שומרון -מגרסהפיקוח 

 26.12, 10.12 אלפי מנשה, עמת -פיקוח מגרסה

 11.12 אורנית -פיקוח מגרסה

 25.12, 12.12 עופרים  -פיקוח מגרסה

 25.12, 12.12 פיקוח מגרסה דולב

 15.12 שבות רחל -פיקוח מגרסה

 22.12 שילה -הצבת מגרסה

 23.12 שקד -פיקוח מגרסה

 29.12 שילה  -פיקוח מגרסה

 29.12 בירה -פיקוח תחנת מעבר פסגות/אל

 30.12 מתתיהו -פיקוח מגרסה

  מניעת מזיקים

 שוטף  העברת הנחיות לרשויות , יעוץ , הדרכה 

  חינוך סביבתי וקהילה 

 31.12 מפגש רכזות חינוך מחוז ירושלים

 שוטף תמיכה ברשויות במקומיות בהגשת קול קורא יום הניקיון הלאומי

והערכות לביצוע קול  2017תמיכה ברשויות המקומיות בהגשת דוחות ביצוע קול קורא 

 קורא תלת שנתי
 שוטף

 שוטף הערכות ליום עיון "בונים על עתיד ירוק"

  

  פניות ציבור 

  
שריפות פסולת במעלה אפרים, בשטח פתוח שבין היישוב לאזור התעשייה -תלונה חוזרת

 שלו
מנכ"ל  לשבוצעה שיחה 

האיגוד לראש המועצה. 
 השריפות הופסקו

הועבר לטיפול מח' חינוך  מערכת הכריזה של ביה"ס לביא בנעלה חזקה מדי.
 ומזכיר הישוב 

הועבר לטיפול היזם ששוחח  פיצוץ במחצבה ליד נילי שהרעיד את הבתים בישוב
מנהל עם המתלוננים. 

המחצבה נכח בעת פיצוץ 
מול לבתי המלונן מנוסף 

חלט למקם מכשיר ונוסף הוב
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סיסמוגרף  למדידת עוצמת 
ומיקום המוקד של רעידות 

 קרקע והדף 
עם  הועבר לטיפול הרשות גורמים טירדה וריח של משרפה באריאלעצים   דיירים שמבעירים אח/ קמין

 הנחיות
הוכן דוח והועבר לטיפול  מפגעי אסבסט בבקעת הירדן, מחוץ לישובי הבקעה.

 המנהא"ז
מנכ"ל האיגוד נתן למתלונן  לגבי מפעל למיון פסולת המוקם בעמנואל שאלות

 תשובה מפורטת
הועבר שוב לטיפול הרשות .  שריפות פסולת ממשיכות במעלה אפרים

בוצע ביקור במקום ע"י פקח 
האיגוד. נראו ערמות פסולת 
מסוגים שונים חלקם עדיין 

בוערים בשטח הרשות אך 
 מעבר לגדר

 הועבר לטיפול המנה"אז הישוב עינב במהלך הלילה הגורמים לרעש  עבודות חציבה מול
זיהום אויר באורנית כתוצאה משריפות באיזור החקלאי של הכפר עזון עתמה סמוך 

 לאורנית
 הועבר לטיפול המנהא"ז

 הרשותהועבר לטיפול  פנייה חוזרת על זיהום אויר קשה מארובות קמין באריאל
במפעל אין פלסטיק, הפניה  בקציר ממפעל טיירקריחות שריפת פסולת פלסטיק 

הופנתה למנה"אז ולגורמים 
להם שייך הישוב קציר 

 שאיננו בתחומינו
 הועבר לטיפול המנהא"ז  465משאיות פורקות כמויות גדולות של אדמת חפירה בכביש 

 הועבר לטיפול הרשות  דליפה מגנרטור בשטח ציבורי עמנואל
נמסר למתלוננת כי הריח לא  ום אויר מפלסטיק שרוףפנייה נוספת מקציר על זיה

מא.ת. שחק וכי עליה לפנות 
למנהל האזרחי וילח' 

 הסביבתית ליה שייך הישוב
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 נספח איכות אויר 
 

 9201 דצמברממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 

 
 

 
 

 מערך הסביבה היממתי חריגות 2ו נמדד אובךדצמבר בימי בחודש 
 .(מק"ג/מ"ק 130) PM10עדין  לאבק מרחף

 
 
 
 
 

 


