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 9201 מרץ חודשבסיכום פעילות 

 
 
  תאריך /הערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 3.3 מנכל מש"מ  –, ש. דולברג פגישת עבודה עם מרכז שלטון מקומיפורום המנהלים : 

 6.3, 4.3 , בית אריה     RTS פגישות גביית חובות 

 11.3 , שפירים יםהנהלת פורום מנהל

 13.3 דירקטוריון א.ת. אריאל 

 14.3 דירקטוריון קולחי השומרון 

 26.3 ועדת כספים 

 26.3 מליאת מ. האיגוד 

  כנסים / השתלמויות  

 7.3 וועדת איכות הסביבה במודיעין עלית

 31.3 , ניצן : קק"ל מעלה אדומים  השבת פסולת לאנרגיה -מפגש מקצועי 

  יורים דיונים/ ס 

 5.3 אולפנת עופרה עם אריאלהסיור מוסדות חינוך להגברת המחזור : 

 19.3 פורום מנהלי איגודים ] בחדרה [  : ביטוחים 

 19.3 י.ע. עם ערן יגיל , מחוז חיפה : מטשי"ם בצ. השומרון 

סיור עם מו"פ מזרח , מנהא"ז ,  -פרויקט  מערכת ביולוגית משולבת בואדי חרמיה

 ם פלסטינאי

20.3 

 24.3 חוק עזר שפכי תעשיה יהודה ושומרון  דיון : 

 27.3 סיור  בעמנואל עם מחוז המרכז 

 28.3 פגישה בנושא בקעה נקיה עם אבי רדאי, חגי וצבי

 28.3 סיור וביקור במפעל אלון עם רפי אלון 

  תיכנון סביבתי 

 31.3 "ת ברקןבאזה 49בדיקת תכניות ומתן אישור סביבתי להיתר בניה במגרש 

 שוטף אישור היתרי בניה ראדון  ] ממ"מ [

 אישורי מגרסות ] ממ"מ[ 
 שוטף 

 

  

  שפכים 
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 19.3 סיור ביקורת תחנת שאיבה חורשים

  פסולת מוצקה ומחזור  

 28.3, 5,18 סיור פקוח טובלן ק אור וקומפוסט משואה

  תעשיה ורישוי עסקים 

 24.3, 5.3 ק תעשיות אריאלביקורות במפעל "גרין אויל" בפאר

 27,3, 6.3 ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים

 4.3 בפארק תעשיות אריאל. פיקוח על  תעשייה קראוס תעשיותביקורת במפעל 

 27.3 המפעל בשלבי הקמתובאזה"ת מעלה אפרים,  שושנת הירדןביקורת במפעל 

 19.3 . פיקוח על תעשייה.עלי זהבסיור באזור התעשייה 

 6.3 באזה"ת מעלה אפרים. "אימן איטרנשינל"ביקורת בתחנת מעבר לפסולת מתכת 

 20.3 השתתפות בוועדת אכלוס פארק תעשיות שח"ק, אשרה קליטת שני עסקים

בהשתתפות נציגי המשרד להגנת הסביבה: טיפול  באזה"ת ברקן ,סופרגום"במפעל ביקורת 

 .אושר היתר זמני לרישיון עסקי העסק. בבקשה לרישו

28.3 

פיקוח על באזה"ת ברקן בהשתתפות נציגי המ' להגנת הסביבה.  MTI במפעלביקורת 

 פליט מזהמי אוויר. בעלי העסק נדרשו להגיש תכנית לטיפול בבעיה.  -המזהמת תעשייהה

28.3 

פליטת מזהמי  -המזהמת, פיקוח על התעשייה באזה"ת ברקןביקורת במפעל קבוצת אלון 

 חודשים. 2-2.5אוויר. בעלי העסק התחייבו לטפל בבעיה תוך 

28.3 

  שפכי תעשיה 

 23.3, 3.3 . המתקן פועל באופן תקיןבמט"ש אזור התעשייה ברקן.  תביקור

 24.3, 5.3  .גרמה לריחפעולת המתקן במט"ש פארק תעשיות אריאל.  תביקור

 3.2 פיקוח על שפכי תעשייה ,באזה"ת ברקן אור ברקןביקורת במפעל 

 24.3 ביקורת במפעל אביג באזה"ת ברקן פיקוח על שפכי תעשייה

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

ובתחנת מעבר לפסולת חומ"ס אקו מדיקל  באזה"ת ברקן הארגז טכנופחביקורות במפעל 

טיפול , תפותו של דר. עדנאן סולטאני ממשרד להגנה"סבהשת באזה"ת מעלה אפרים

 בבקשות לחידוש היתר רעלים. הבקשות אושרו

6.3 

 3.3 , פיקוח על חומ"סבשני מפעלים אור ברקן באזה"ת ברקןת וביקור

 5.3 ביקורת במפעל פלקסו פרינט באזור התעשייה ברקן, פיקוח על חומ"ס

 24.3 , פיקוח על חומ"סביקורת במפעל אביג באזה"ת ברקן

ביקורת בתחנת מעבר לפסולת חומ"ס פולקום ירוק בפארק תעשיות בר און קדומים 

בהשתתפותו של דר. עדנאן סולטאני ממשרד להגנה"ס, טיפול בבקשה לחידוש היתר 

 רעלים. הבקשה אושרה.

25.3 
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 חרום אירועים סביבתיים וחומ"ס,

 24.3 ל ידי יונתן מנהל האזרחיריסוס שטח חקלאי בסמוך לקדומים טופל ע

 5.3 הכנה לביקורת בגבעת זאב,חרום: 

רומן טשימוב ליד   RSTממשאית ] סדק בקוביה[ של  33%אירוע: שפך של חומצת מלח 

 מחסום חיזמה לכוון ענתות

4.3 

 10.3 הכנה לביקורת מל"ח מטה בנימין 

 20.3 מקלטיםאירוע : חומר במיכל על מדרכה בצופים . חשד לחומר איטום 

 24.3 הכנה לביקורת מל"ח במעלה אפרים

  28.3 57כביש אירוע אסבסבט : 

  איכות אויר                    

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

 המשך המסמך.ב מרץגרף 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
 

  מחצבות 

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

. עין עיליתאתרי הפיתוח של דחפורי הבקעה במודיוב ביקורות במחצבת נטוף חב' שפיר

  דוחות הביקורות פורסמו באתר ניטורית

26.3 

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

  פיקוח סביבתי

 28.3 אלקנה -פיקוח מגרסות

 28.3 ברקן -פיקוח מגרסות

 31.3 כפר אדומים -פיקוח מגרסה

 31.3 עפרה -פיקוח מגרסה

 31.3 פריצת דרך ביטחון -ננות כנגד לשמניההתגופגישה בענתות 

  מניעת מזיקים

 שוטף פעולות לתכנון העונה בפעילות לישמניה

  חינוך סביבתי וקהילה 

 5.3 מפגש רכזי חינוך ארצי

 , אריאל7.3 סיור קיימות עירונית בירושלים ל עמותת יחד אריאל ומתנדבים

 , אריאל13.3 ביקור באזור ה"חי בר" באריאל

 , מטה בנימין27.3 גן ירוק במבוא חורון -ביקור בגן גפן

 , קרני שומרון28.3 פגישה שניה של צוות היגוי סקר טבעי עירוני 

 שוטף ליווי ותמיכה ברשויות מקומיות בביצוע קולות קוראים
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 שוטף הערכות להשתלמות צוות באפריל

  פניות ציבור 

 הופנה לטיפול הרשות. אתר פסולת בעמנואל 
התקיים במקום סיור עם 

 מנהל מחוז מרכז
הועבר לטיפול המנהל  עשן מכפר פלסטיני סמוך למודיעין עלית

 האזרחי
החזר  -באחריות הרשות  מיכל עם חומר בלתי מזוהה בצופים

 לטיפולם
בוצי ביקור במקום ע"י רכז  מפעל סיטיקונקט מתלונן על ריחות רעים ונזקים לרכבים בברקן

ממפעל תעשות הריחות 
 MTI  לייצור אמבטיות

פיברגלס. הבעיה מוכרת 
ונמצאת בטיפול של בעלי 

 במעקב-המפעל
, ניתנה בוצעה בדיקת קרקע  עבודות לבנית חנייה באורנית

 חוו"ד שלנו 
הופנה לטיפול מחלקת שפע  גרוטאות בין הבניינים באריאל

 ברשות

 
 9201 מרץממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 

 

 

 
 

 מערך הסביבה היממתי 1ה חריג  הנמדדאובך  בימי מרץבחודש 
 .(מק"ג/מ"ק 130) PM10עדין  לאבק מרחף
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