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 9201 אפריל חודשבסיכום פעילות 

 
 
  תאריך /הערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 1-2.4 ויהודה ברמ"ג  ערים לאיכות הסביבה שומרון יאיגוד יהשתלמות צוות

 30.4, 15.4 ישיבת צוות 

 16.4 טיפול בתכנון ועיצוב משרדי האיגוד 

  השתלמויות  כנסים / 

 28.4 הכנת תרגיל מחוזי ] כב"ה [ 

  דיונים/ סיורים  

 3.4 מפסולת בנין גריסת אגרגטיםייזמות ל  -בקרנש אצל יגאל להב 

קו ביוב המחבר עץ אפריים נחל ביוב כפרים שכנים,  7נחל קנה סיור מפגש בשטח,  בולם 

 [ } חזי ועוזיאלעם מת''ק אפרים ינציגי כפר בית אמין-קנה

8.4 

 8.4 סיור עם " יחד אריאל " גינה קהילתית 

 14.4 י.ע. עם ליאור גזבר בית אל 

פרויקט פתרון לפסולת החקלאית בקעת הירדן : רדאי, עומר כהנא , ניצן , פגישת צוות 

 נעמה , חזי , איצ'ה 
15.4 

 29.4 לעודפי עפר עם תומר צרפתי ולב מהמנהא"ז לבענין אתר סיור בבית אריה 

 30.4 סיור למט"ש מעונות סטודנטים ] מחקר מו"פ [ 

  תיכנון סביבתי 

 שוטף  בדיקת תוכניות ,  היתרי בניה  ] מילוי מקום ע"י עוזיאל , איצ'ה[ 

  שפכים 

 9,16.4 סיור תחנת שאיבה נחל קנה

  פסולת מוצקה ומחזור  

 3,9,15,29.4 סיור פקוח טובלן קומפוסט משואה וקומפוסט אור

 15.4 יור פקוח מחוז מרכז בטובלן וקומפוסט אורס

  תעשיה ורישוי עסקים 

 30.4, 16.4 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 29.4, 7.4 ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים
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פיקוח  ד להגנה"ס.בהשתתפות נציג המשר ריאקטיב בפארק תעשיות שח"קביקורת במפעל 

 על  תעשייה

11.4 

 29.4, 77.4 המפעל בשלבי הקמתובאזה"ת מעלה אפרים,  שושנת הירדןביקורת במפעל 

באזה"ת ברקן בהשתתפות נציגי המשרד להגנת הסביבה במסגרת   MTIביקורת מפעל 

 עסק. הטיפול נמשךהטיפול בבקשה לרישוי 

4.4 

ממסגרת טיפול בתלונות על זיהום  וקבוצת אלוןקור ובמפעלים אלום גולד, ויקט יםביקור

 אוויר.

4.4 

 29.4, 7.4 באזה"ת מעלה אפרים. "אימן איטרנשינל"ביקורת בתחנת מעבר לפסולת מתכת 

עסק. הבקשה הביקורת במפעל אינטרעץ באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בבקשה לרישוי 

 אושרה בתנאים סביבתיים

14.4 

משרד הן בהשתתפות נציג ת ברק"ואשוש פלסט באזה ביקורת במפעלים פלסטו פוליש

 עסקים. הבקשות אושרו בתנאים סביבתייםהלרישוי ת להגנת הסביבה: טיפול בבקשו

15.4 

פיקוח על  :ביקורת במפעל אולרטרייד באזה"ת ברקן בהשתתפות נציגי המשרד להגנה"ס

 תעשיית המחזור.

15.4 

עסק. הבקשה אושרה הול בבקשה לרישוי ביקורת במפעל א. ארונות אמבטיה במסגרת טיפ

 בתנאים סביבתיים

18.4 

עסק. הן במסגרת טיפול בבקשה לרישוי וררת במפעל פיברטק באזה"ת קרני שומביקו

 הבקשה אושרה בתנאים סביבתיים.

22.4 

סיור באזור התעשייה ברקן: במפעל קבוצת אלון הותקנה מערכת סינון למתקן לצביעה 

 באבקה אלקטרוסטית .

24.4 

  שפכי תעשיה 

 18.4 . המתקן פועל באופן תקיןביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. 

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

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

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף ננות חומ"ס.טיפול במכשירים ובציוד, כו

 8.4 ביקורת בבריכת שחיה בישוב רימונים: טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים, ההיתר חודש

 16.4 ביקורת בבריכת שחיה בשוב מתתיהו, טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים. ההיתר חודש

 22.4 , פיקוח על חומ"סביקורת במפעל פיברטק באזה"ת קרני שומרון 

 22.4 חיה בישוב אלפי מנשה, פיקוח על חומ"סביקורת בבריכת ש

 30.4 , פיקוח על חומ"סבאזה"ת ברקןמעוז אוניקובסקי ביקורת במפעל 

 חרום אירועים סביבתיים וחומ"ס,

 6.4 ים נחל קנה סתימה בטיפול מ.א. שומרון ) טופל רק אחרי פסח (א.ס. קו עץ אפר

 11.4  (חזי)ם הכנת תיק איכות הסביבה מעלה אפרי חרום: 

 28.4א.ס. זרימת ביוב נחל מודיעין מתחת לחשמונאים, ביוב ת.ש. לפיד נמסר לטיפול מ.א. 
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 מודיעין

 28.4 : שריפת פסולת מעבר אל בירה .סאירוע 

  איכות אויר                    

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

 בהמשך המסמך. אפרילגרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש  שוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד.בי
 שוטף

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

 .האיגוד ובאתר ניטורית
 

  מחצבות 

 10.4 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

16.4 

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

  פיקוח סביבתי

 7.4 דיגום קרקע אורנית

 7.4 אריאל -פגישה להצבת מגרסה

 30.4, 15.4, 8.4 אלקנה -ח מגרסהפיקו

 8.4 קו ביוב -סיור נחל קנה

 11.4 נילי -פיקוח מגרסה

 11.4 נעלה -פיקוח מגרסה

 11.4 בית אריה -פיקוח מגרסה

 11.4 בית אריה -איתור שפיכת עפר

 14.4 עמנואל -פיקוח מגרסה

 14.4 רבבה -פיקוח מגרסה

 30.4, 16.4 אריאל מערב -פיקוח מגרסה

 16.4 גבעת זאב -שה להצבת מגרסהפגי

 29.4 בירה-פיקוח תחנת מעבר פסגות/אל

 29.4 כפר אדומים -פגישה להצבת מגרסה

 30.4 פיקוח מגרסה ניידת אריאל, חברה לפיתוח

  מניעת מזיקים

  הפצה  לרשויות של הסברה בעניין דגירת יתושים

  חינוך סביבתי וקהילה        

 , מ.א. שומרון4.4 הסביבה של מועצה אזורית שומרוןעם ועדת איכות  י.ע. 

סיור בגינה הקהילתית של אריאל ופגישה עם עמותת 'יחד אריאל' בנושא פיתוח קהילה 

 בגינה 
 , אריאל8.4

 11.4 חינוך סביבתי בחצר בית הספר -יום עיון סביבה חוץ כיתתית
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ד ערים לאיכות הסביבה פגישה עם מעצבות פנים בנושא עיצוב פנים ירוק למשרדי איגו

 שומרון
14.4 

 ., מ.א. שומרון30.4 צפייה בהצגה גיבורי סביבה של תאטרון אבני דרך

 שוטף ברשויות  2016,2017ליווי ביצוע תמיכות שנת 

  פניות ציבור 

  
הועבר לטיפול רכז תעשיות  ייבגי טכנולוגיות מאחסן את שפכי המפעל בברקן

שמכיר את התופעה, המפעל 
חסן בוצה לצורך העברה מא

הוצאה דרישה לבעלי .
המפעל לסדר אחסון קוביות 
הבוצה בפינת המפעל במקום 

שיוגדר כמאצרה ומשולט 
בהתאם לפסולת. ימשיך 

 פקוח 
בוצע ביקור במקום ע"י פקח  מחצבה באבני חפץ הגורמת למטרדי רעש ואבק 

האיגוד: המגרסות באתר 
בניה באבני חפץ עובדות עם 

ה מטעם האיגוד היתר גריס
ובמיקומים מאושרים ע"י 

האיגוד ומזכיר הישוב. 
 מבוצע פיקוח שלנו

בוצע ביקור של מפקח  מתבצע פינוי של סככות אזבסט בחצרות פרטיים של תושבים
האיגוד במקום: הפנוי בוצע 

 לאחר קבלת אישורים
בוצע ביקור של רכז שפכים  סתימת ביוב בבנין שכן ברח' הגלבוע באריאל

ום והוצאו הנחיות במק
 לרשות ולתאגיד המים

 הועבר לטיפול המנהא"ז זיהום אויר בריחן משריפות פלסטינאים
בוצעה פגישת במקום עם  ריחות עזים ממפעל ביצי הכפר

רכז תעשיות, מנכל האיגוד 
תנה הנחיה ינ -ומנהל א.ת.

א פתרון והמפעל למצ למנכל
 למזעור הריחות

נתנה תשובה ע"י רכז קרינה  לתושבים י זהב הגורמת למטרדעלאנטנה ב
כי האנטנה שהוצגה אינה 

 מהווה סכנה
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 9201 אפרילממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 

 

 
 

 מערך הסביבה היממתי חריגות 2  ונמדדאובך  בימי אפרילבחודש 
 .(מק"ג/מ"ק 130) PM10עדין  לאבק מרחף

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


