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 9201 פברואר חודשבסיכום פעילות 

 
 

  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף כנס כלכלי ישראלי / פלסט' –הכנת נספח פרויקטים חוצי גבולות לא. סכר 

 שוטף עוזיאל  –קורס בודקי ראדון 

 " כיול מכשירים שנתי 

 28.2 י. צוות 

  כנסים / השתלמויות  

 20.2 2019001ועדת המשנה לאיכות הסביבה , ישיבה מספר 

 -כנס בירושלים בנושא שיתופי פעולה כלכליים  מקומיים בין ישראלים לפלסטינאים   

 הרצאה איצ'ה 
20.2 

 26.2 פורום מנהלי אכ"ס + מנהלי אגפים מהמשרד ,מוזיאון האדם ואדמה פ"ת 

   דיונים/ סיורים 

 .3.2 וועדת איכו"ס במ.א.שומרוןהשתתפות 

 4.2 במנהא"ז  יוניברב. -פגישה בנושא נספח תנועה למתקן טיפול פסולת עמנואל 

 7.2 עם דומיניץ ] חברה צרפתית [ ייזמות למתקני טיפול בפסולת 

אצל אלי ראש העיר בנושא: שדרוג מבנה משרדי איכות -אצל אלי ראש עירית אריאל 

 הסביבה

10.2 

 .14.2, 11.2 מתקן אזורי למיון וטיפול בפסולתגזבר מודיעין עילית : 

 13.2 ועדת איכות הסביבה -מועצה מקומית בית אריה עופרים 

 17.2 אישור להוצאת חומר מגרסה מפרויקט עמנואלבמנהא"ז: 

 25.2 +איצ'ה מאיר+ניצן לונגב אקולוגיה  : פגישת הכרות ערן שמרלק

 27.2 / הפורום הירוק ותושבי עפרה] חיבור לכביש[ טריפי   נגד מחצבתבג"ץ 

 27.2 מטשים צפון השומרון -אצל רמי /שפע עם שי קבון -עם מ.א. שומרון 

 28.2 צוות היגוי סקר טבע עירוני בקרני שומרון

  תיכנון סביבתי 

 4.2 מצפה יריחו 127היתר בניה לפרט ראדון מגרש  

 4.2 4.2.19-4.3.19ה נידית באלקנה טבריה ש.ח בנין פיתוח צנרת אישור בתנאים להפעלת מגרס

 4.2 3.2.19-28.2.19אישור בתנאים להפעלת מגרסה נידית בנעלה רפי ואפרים קרן בע"מ 
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 5.2 5.2.19-5.3.19אישור בתנאים להפעלת מגרסה בגיתית שלמה שבו בע"מ 

 7.2 4.2.19-16.2.19יוניברב  -אישור בתנאים להפעלת מגרה בעמנואל

 11.2 12.2.19-18.2.19אישור בתנאים להפעלת מגרסה בברקן וליד חסן תשתיות בע"מ 

 14.2 מתקן טיפול בפסולת יוניברב בעמנואל –האיגוד למסמך סביבתי  תהתייחסו

 17.2 כפר אדומים 107היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 18.2 18.2.19-18.3.19אישור בתנאים להפעלת מגרסה בכוכב השחר מהאדי חרפני 

 20.2 כפר אדומים 223היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 27.2 27.2.19-27.1.20אישור בתנאים להפעלת מגרסה נידית א"ת אריאל מערב 

  פסולת מוצקה ומחזור  

 7,25.2 סיור פקוח טובלן קומפוסט משואה וקומפוסט אור

 26.2 סיור פקוח פסגות

  

  תעשיה ורישוי עסקים 

 28,2, 14.2 ורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאלביק

 26.2, 13.2 ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים

להגנת  המשרד יבאזור התעשייה ברקן בהשתתפות נציגכספות  ISMביקורת במפעל 

 הבקשה אושרה.טיפול בבקשה לרישוי העסק.  הסביבה:

4.2 

 26.2 המפעל בשלבי הקמתובאזה"ת מעלה אפרים,  עתיד אריזותבמפעל  ביקורת

 7.2, 5.2 ומט"ש ברקן. פיקוח על תעשייה.  MTIקבוצת אלון,  סיור באזה"ת ברקן: מפלים

 11.2 תעשייההסיור באזה"ת עמנואל, פיקוח על 

פול בהשתתפות נציגי המשרד להגנת הסביבה: טי בבית דפוס "מסד" בישוב רבבהביקורת 

 הבקשה אושרהבבקשה לרישוי העסק. 

13.2 

 21.2 תעשייההבמפעל בטון חברת אורן תעשיות בטון בע"מ במודיעין עילית, פיקוח על ביקורת 

 24.2 תעשייההביקורת במפעל ויקטוקור באזה"ת ברקו, פיקוח על 

 20.2 ,  פיקוח על התעשייה באזה"ת ברקןביקורת במפעל קבוצת אלון 

  שפכי תעשיה 

 18.2, 7.2 . המתקן פועל באופן תקיןביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. 

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

 14.2 , פיקוח על שפכי תעשייהבאזה"ת ברקן MCAביקורת במפעל 

  

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף "ס.טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ

 6.2ביקורות במפעלים שחר כימיקלים וכמיארט בפארק תעשיות אריאל ומפעל אלכוהוליים 
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 , פיקוח על חומ"סבאזה"ת ברקן בהשתתפותו של דר. עדנאן סולטאני ממשרד להגנה"ס

 12.2 , פיקוח על חומ"סבמכבסות י.ש. קליין ושלג חדרה באזה"ת קרני שומרוןביקורת 

גרצ'ק שי וגרינאל  אקול'  יםמפעלבה אחדות בפארק תעשיות אריאל וביקורות במפעל אחוו

 באזה"ת ברקן בהשתתפותו של דר. עדנאן סולטאני ממשרד להגנה"ס, פיקוח על חומ"ס

18.2 

 20.2 ואור ברקן באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"סMCA ביקורות במפעלים 

 חרום אירועים סביבתיים וחומ"ס,

יעין עילית אחרי מודיעין ליד צומת שילת, מטופל ע"י עירית מוד אירוע: זרימת שפכים נחל

 שאיבה שלהם ] חזי + עוזיאל[שנמצא כי זה מת.

2.2.19 

 2.2.19 אירוע: זרימת שפכים נחל קנה מאורנית. טיפול : חזי ועוזיאל .

 3.2.2019 א.ס ביוב אורנית יער חורשים טופל ע"י המועצה

 .3.2 ופל על ידי הישובט 7א.ס. שערי תקווה ליד בולם 

 5.2 א.ס. ביוב מא. מנשה 

 2.2 אסבסט בנחל מודיעים מדרום לחשמונאים . נבדק ע"י הצוות . בתחום מ.א. חבל מודיעין

 12.2 אירוע סביבה: זרימת ביוב בואדי שיבן לנחל מכמש

 24.2 ביוב אורנית זורם משוחה סתומה אל נחל קנהא.ס. 

  איכות אויר                    

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

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

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

 פורסם באתר האיגוד ובאתר ניטורית ומצ"ב. הדו"ח. 2018
10.2 

  מחצבות 

 26.2 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

21.2 

 4.2 באתר ניטורית םצבת הנסון נחל רבה. דו"ח הביקורת פורסביקורת במח

  פיקוח סביבתי

 3.2 פריצת ביוב -סיור נחל מודיעין

 3.2 איתור השלכת אסבסט -סיור נחל מודיעין

 4.2 בירה-פסגות/אל -סיור תחנת מעבר

 4.2 בדיקת מסלעה, אדם -התגוננות כנגד לשמניה

 5.2 ירסיור חוזר השלכת פסולת בניין ביק

 5.2 עמנואל -פיקוח מגרסה

 6.2 אלקנה -פיקוח מגרסות

 6.2 נילי-פיקוח מגרסה

 6.2 ברקן -פיקוח מגרסה
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 6.2 בית אריה-פיקוח מגרסה

  חינוך סביבתי וקהילה 

 6.2 פגישה עם שרון רוזנבלוט, רכזת חינוך, איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה

שרה אודסר עו"ס קהילתית, במסגרת ביצוע פרק ג הנחיית פעילים בשבי שומרון, עם או

 2017קול קורא 
 , מ.א. שומרון10.2

 , מ.א. שומרון12.2 גן שקד, יקיר -ביקור בפעילות גן יער

, חקר חיות הבר בסביבת בית הספר עם 2017פגישה עם בי"ס תמר, ביצוע פרק ב קול קורא 

 מנהלת מחווה שומרון. -לרמורה בבי"ס, מירי אלטשו -מנהל בי"ס, יצחק -ניר דוד
 , מ.א. בקעת הירדן18.2

הנחיית פעילים בחוות גלעד, עם אושרה אודסר עו"ס קהילתית, במסגרת ביצוע פרק ג קול 

 2017קורא 
 , מ.א. שומרון19.2

הנחיית פעילים ביקיר, עם ציון זהבי,  מנהל מח' לעבודה קהילתית, במסגרת ביצוע פרק ג 

 2017קול קורא 
 א. שומרון, מ.20.2

 -מהנדס קרנ"ש, אדיב גל -פגישת הנעת סקר טבע עירוני בקרני שומרון, עם אלון גינדיס

 מנכ"ל האיגוד. -אקולוג מבצע הסקר, איצ'ה מאיר
 , קרני שומרון28.2

 שוטף בתי ספר 50פרסום ותמיכה בהגשת קול קורא יום הניקיון הלאומי, יותר מ 

 שוטף, אריאל יחד בנושא קיימות  תיכנון והערכות לסיור פעילי עמותת

 שוטף תיכנון והערכות להשתלמות צוות משותפת עם איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה

תמיכה ברשויות המקומיות בהגשת דרישות תשלום וביצוי תמיכות של המשרד להגנת 

 הסביבה
 שוטף

  פניות ציבור 

  
עירית מודיעין  טופל ע"י זרימת שפכים נחל מודיעין ליד צומת שילת

עילית אחרי שנמצא כי זה 
 מת. שאיבה שלהם 

טופל ע"י רכז השפכים  זרימת שפכים נחל קנה מאורנית
 ומפקח האיגוד

 נבדק ע"י הצוות אסבסט בנחל מודיעים מדרום לחשמונאים 
בוצעה בקורת ע"י מפקח  פעילות הקבלן צ"פ בישוב ניל"י בניגוד לכתב ההיתר שקבל

הגריסה  האיגוד, עבודות
הופסקו עד למציאת פתרון 

נכון להמשך עבודות 
 הגריסה.

 פול המנהא"זלטיהועבר  מאלפ"ש זורם מעבר לגדר מכשול קו התפר  ביוב
   זרימת ביוב בנחל מודיעים ,קרוב לנקודה מלפני יומיים

בוצע ביקור ע"י פקח  אבק וזיהום באלפי מנשה
האיגוד: התלונות נוגעות 

פיתוח לאבק העולה מאתר ה
ולא מהמגרסה, הועבר לראש 

 המועצה
 הועבר לטיפול מנכ"ל האיגוד רעש בלתי נסבל ממסלול מרוצים שהוקם מול ביתנו שבמושב פצאל

בקטע שבין שער השומרון וכיכר הכניסה לשערי  505מיזם של מטמנת אשפה על ציר 
 תקווה

מנכ"ל האיגוד הוציא מייל 
לכל הנוגעים בנושא כי אין 



 לאיכות  הסביבה  שומרוןם איגוד ערי         
 , 40700מיקוד   4013ת.ד.  71רח' נחשונים אריאל,     

         03-9367136פקס.   03-9367135טל.    
 

 
 

 
 

בקשה לפתרון לאפשר כל 
 תחבורתי 

הועבר לטיפול הרשות עם  קדיחות בצמוד למעון ולגנים בעלי זהב
הנחיות למניעת אבק בזמן 

 בניה
הועבר לטיפול הרשות עם  זיהום אוויר מקמינים בכפר אדומים 

 הנחיות
   מפעל שמבצע צביעה בחוץ וגורם לנזקים

וצע ביקור ע"י רכז תעשיות ב קבוצת אלון בברקן-זיהום אוויר חמור ממפעל מתכת 
ועולה כי קיימת פגיעה 

נתנו הנחיות לבעל  בסביבה
המפעל ותואמה פגישה עימו 

 ועם מנכ"ל האיגוד.
הועבר לטיפול מח' ההנדסה  פניית היישוב מתיתיהו לגבי מטרד רעש מאולם שמחות וגנרטור במודיעין עלית

 במודיעין עלית
ות. הופנה לטיפול הרש אתר פסולת בעמנואל 

צע במקום סיור עם בית
 מנהל מחוז מרכז

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9201 פברוארממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
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 מערך הסביבה היממתי 1ה חריג  הנמדדאובך  בימי פברוארבחודש 
 .(מק"ג/מ"ק 130) PM10עדין  לאבק מרחף

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


