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 2014 מאי חודשבסיכום פעילות 
 

 
  / תאריךהערות מנהלה 

 שוטף  טיפול באישורי מיגון לרכבי האיגוד 

 " רוא"ח , טיפול בדוחות 

 8.5.14 הערכות קולחי השומרון לשימוע : דיון אצל יועמ"ש עמנואל , ת"א 

 11.5.14 דיון עם בן השרון  ] ברקן[  –גביית חובות 

 13.5.14 מליאת מועצת האיגוד 

 שוטף האיגודים  2הכנת אתר אינטרנט משותף ל 

 27.5.14 ישיבת צוות 

 כנסים / השתלמויות

 08.05 השתתפות בכנס בקעת הירדן

 8.5.14 כנס בקעת הירדן 

 20.5.14 קיימות וסביבה בכנס ראשי המועצות האזוריות , אשל השומרון 

 דיונים/ סיורים

 1.5.14 ל עם שלומי לינה צביקה והוטרינר )יפית(באורנית בנושא זבוב החודיון  

 4.5.14 חיבור ביוב קיים לנ.קנה -מהנדס אלקנה אסף וולף  י.ע. עם 

 4.5.16 סיור בדיקת תלונות בנושא שפכים בצופים 

בנושא פרויקטים בתחום השפכים אצל  Brinker, Alan Zפגישה עם נציגי הקונסוליה האמריקאית  

 הפלסטינאים 

12.5.14 

 12.5.14 פורום מנהלים י.ע. עם יורם הורוביץ ומילכה במ. הגה"ס 

 14.5.14 דיון לשיקום אתר עודפי עפר עופרים 

 18.5.14 סיור תלונה שפכים כפר אורנים 

 18.5.14 בדיקת ייזמות קרקעות מזוהמות 

 שוטף  הערכות למערך הסברה לישמניה ברשויות 

 26.5 ית אריה הערכות לשיקום אתר עודפי עפר ב

 28.5.14 י.ע. בא"ע גליל מערבי בנושא יחסי עבודה בין האיגוד לתאגיד מים וביוב 

 תיכנון סביבתי 

 07.05 מנהל האזרחי תהתיישבו  תהשתתפות בוועד

 07.05 מתן הנחיות להפחתת חשיפה לשפן סלעים בישוב יקיר )אמנה, מ.א שומרון(

 15.05 מתן היתר בתנאים

 18.05 נות ומתן המלצות לבנית דיר במצפה דניבדיקת היתכ

 20.05 פיקוח באתר גריסה סלעית
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 28.05 פיקוח באתר גריסה לשם

 28.05 מודעין עילית–מתן היתר בתנאים למגרסה בשכונות כרין פארק 

 28.05 השתתפות בסדנא שיקום נחלים

 שפכים

 8,21,5 סיור פקוח חורשים

 פסולת מוצקה ומחזור

 22.5 תאגיד מאי פסולת אלקטרונית בת"א + אורנית פגישה עם

 7,19,27-5 סיור טובלן פקוח+ קומפוסט משואה

 תעשיה ורישוי עסקים

 26.05, 15.05 ביקורות במפעל "גרין אויל" באזה"ת אריאל מערב 

 25.05, 08.05 ו"אקו מדיקל " באזה"ת מעלה אפרים , "עתיד אריזות"ביקורת במפעלים  "ביודיזל"

 07.05 אושרו בתנאים. . יםלרישוי העסק ותטיפול בבקש .וור וסנטר פלסט-טופ: ברקןי אזה"ת ת במפעלויקורב

 13.05 אושרה בתנאים. ביקורת במפעל מזרני כפר סבא בפארק תעשיות שח"ק. טיפול בבקשה לרישוי העסק.

 08.05 ק. אושרה בתנאים.טיפולית בגיתית בקעת הירדן. טיפול בבקשה לרישוי העסבמרכז רכיבה ביקורת 

 28.05 ביקורת במפעל תבואות בר באזה"ת ברקן. טיפול בבקשה לרישוי העסק. אושרה בתנאים.

 18.05 ביקורת במפעל רוייל לייף באזה"ת ברקן.

 שפכי תעשיה

 21.05 השתתפות בפורום שפכי תעשיית ברקן שהתקיים במנהלת אזה"ת ברקן

ותכנית  אפריללי אזור התעשייה וברקן: הוכן דו"ח הפיקוח של חודש ניהול מערך הפיקוח על שפכי מפע
 . הדו"ח בהמשך המסמך.מאיהפיקוח לחודש 

08.05 

 15.05 ביקורות במטשים של אזורי התעשייה אריאל מערב וברקן. 

 12.05 פועלת. התחנהבתחנת שאיבת שפכי אזור התעשייה עמנואל :  תביקור

 28.05  קןבאזה"ת בר  VIPביקור במכבסת 

  

 חומרים מסוכנים

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס

 12.05 בבריכת שחיה בקרני שומרון. טיפול בבקשה לחידוש היתר רעליםביקורת 

 13.05 ביקורת בבריכת שחיה בישוב חרמש. טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים

 19.05 טיפול בבקשות לחידוש היתרי רעליםבאזה"ת ברקן.  MCA  -ביקורות במפעלים אור ברקן ו

 21.05 ביקורת במפעל תבואות בר באזה"ת ברקן. טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים

 15.05 ביקורות במפעלים שחר כימיקלים וכמיארט באזה"ת אריאל מערב. פיקוח על חומ"ס

 21.05 ים.ביקורת בבריכת שחיה אשל השומרון באריאל. טיפול בבקשה לחידוש היתר רעל

 26.05 ביקורת בבריכת שחיה בכפר האורנים. טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים.
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 איכות אויר

ניטור אויר בישוב נילי ממחצבת נטוף )שפיר( באמצעות תחנת לניטור אבק מרחף עדין בישוב וחיבור דיגיטלי 

 בהמשך המסמך. אפריל. גרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש לאיגוד
 שוטף

. הדו"ח פורסם 2014 מרץ נת דו"ח איכות אויר ביו"ש בחודשממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכ

 באתר ניטורית.
27.05 

 07.05 במסגרת טיפול בתלונות עובדי מפעל עופרטקס על מטרדי ריח ותרסיסי צבע ביקורת במפעל רהיטי מרום הגולן

במסגרת טיפול בתלונת עובדי שלייסנר על מטרדי ריח באזה"ת ברקן  MTI -ביקורות במפעלים שלייסנר ו

 MTIקשה שנגרמים ממפעל 
07.05 ,18.05 

 מחצבות 

 25.05 . דו"ח ביקור פורסם באתר ניטורית.ביקורת במחצבת כוכב השחר

 . דו"ח פורסם באתר ניטורית.ביקורות במחצבת "נטוף" ובאתר פיתוח ובניה במודיעין עילית

 

26.05 

 ורעש קרינה

בראש העין, אורנית וכפר קסם בהשתתפות מר גידי מזור מנהל  בנושא רעש מסגדים  השתתפות בסיור רעש
 מחוז מרכז המ' להגנת הסביבה, נציגי המשרד ויח' סביבתיות ראש העין וכפר קסם.

01.05 

 04.05 כיול מד רעש בחרת אמפרוקו באשקלון

 מניעת מזיקים

 21.5 דןסיור סביבה חקלאית מחוז בבקעת היר

 חינוך סביבתי

 4/05/2014 סיור בגני הילדים -חקר ושימור מגוון ביולוגי בבית אל -קול קורא חינוך

 בית אל

 7/05/2014 רחלי ברכפלד מנהלת מתנ"ס, מיכל אוברמייסטר חברת שפיץ -ביצוע קול קורא חינוך במודיעין עילית

 מודיעין עילית

 8/05/2014 משרד החקלאות -יום עיון שימור עצים בוגרים

 11/05/2014 ם גננת בגן שקד יקיריעל בוקסבויהדרכת  -פעילות חקר ושימור מגוון ביולוגי -קול קורא חינוך

 מ.א. שומרון

 11/05/2014 הרצאה בנושא קיימות בקהילה לקורס פעילים קרני שומרון

 קרני שומרון

 13/05/2014 רכזת חינוך איגוד ערים לאיכה"ס יהודה -פגישה עם שירה צחי

 14/05/2014 ביקור בגן באלון מורה עם מוריה ג'קובס מחלקת גנים מ.א. שומרון

 מ.א. שומרון

מור כהן מנהלת  -סיכום פעילות בבתי הספר בבנימין -פעילות חקר ושימור מגוון ביולוגי -קול קורא חינוך

 בי"ס שדה עפרה

15/05/2014 

 מטה בנימין מ.א.

 15/05/2014 הדרכת גננת בגן סביונים יקיר -פעילות חקר ושימור מגוון ביולוגי -קול קורא חינוך



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

         03-5367136פקס.   03-5367135טל.    
 

 
 

 מ.א. שומרון

 20/05/2014 ביצוע קולות קוראים חינוך בקרני שומרון, קדומים ועמנואל -פגישה עם עפרה רויטמן

קרני שומרון, עמנואל, 

 קדומים

, 20/05/2014 הדרכת גננת בגן סתוונית חוות יאיר -ושימור מגוון ביולוגי פעילות חקר -קול קורא חינוך

27/05/2014 

 מ.א. שומרון

 25/05/2014 מירי אלטשולר מחו"ה שומרון רט"ג -הערכות לביצוע תוכנית חינוכית שיקום נחל קנה

 25/05/2014 רעיונות לפעילות ירוקה בקיטנה -רימונים תקייטנ

 26/05/2014 איצ'ה, חזי ויעל -פגישה בנושא לישמניה

פגישה בנושא המשך פעילות גינה קהילתית בצופים עם ציון זהבי מחקה לעבודה קהילתית במ.א. שומרון, 

 יעקב ליפקין רכז הגינה ועדנה רכזת קהילה.

29/05/2014 

 מ.א. שומרון

 פניות ציבור

  

 גלישות ביוב חוזרות מכפר אורנים
 בוצע ביקור במקום.

 י הרשות טופל ע"

 בחשמונאים קבלן המבצע שינוי בצינורות המט"ש 

הופנה למ.עלית בוצע 

סיור עם מח' שפע, 

בוצע  קבלן והמהנדס.

נטרול ריחות ע"י פחם 

פעיל. במעקב מהנדס 

 הרשות

 השלכת פסולת ושריפתו ממפעל וורקר במבא חורון

עולה כי שרפו בגדים 

-במדורת לג בעומר

 תנו הנחיות בנושאינ

 פסולת בניין ברחוב בסלעית שפיכת

התלונה הופנתה 

לטיפול מח' שפע 

 שומרון במ.א.

 דרישה לפנוי מיכל דלק השייך לבגיס שעומד בחניה א.ת. שחק

פנה למנהל  רכז חומ"ס

בגיס בדרישה לפנות 

 את המיכל

 ביוב זורם בישוב עטרת

שכונה חדשה ללא 

תשתיות. הרשות 

מטפלת בהקמת 

 התשתית
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 ביוב מצופים לכוכב יאירתלונות זרימת  3

תקלה בשל סתימת הקו 

נערכו במוצרי הגיינה. 

ביקורות שלנו במקום. 

טופל ע"י שפע 

 במ.א.שומרון

 שריפת פסולת בניין בקדומים

הזהיר את  רכז הפסולת

ל העב. שהבטיח המנ

 להפסקת הפעולה 

 סתימה בקו ביוב ויתושים ביקיר

בוצע סיור במקום. 

התקלה טופלה אך 

ה עי היתה פגינתגלה כ

הועבר לטיפול  -בקו

 יקיר ומ.א.שומרון

 
 
 
 

 2014 מאיממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 

 
 
 

 מק"ג/מ"קPM10 (150  .)לא נמדדו חריגות מהתקן היממתי לאבק מרחף עדין  מאי. בחודש 1 :הערה לגרף
                                             08.05.14 -מד אבק לא פעל ביום ה. 2                     
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 2014 - אפרילדו"ח חודשי: פיקוח על שפכי מפעלי אזה"ת ברקן בחודש 

 
מפעלים. בטבלה להלן  18שפכים של   אפרילבמסגרת פיקוח על שפכי מפעלי אזור התעשייה ברקן נבדקו בחודש  .1

 שפכי המפעלים )הריכוזים במג"ל( מרוכזים נתוני בדיקת
 

 תאריך המפעל
 הדיגום

pH COD TSS שמן 
 מינרלי

 שמן
 כללי

Cl Cr Cu Al Zn 4SO  סול
 פיד

 02 אביג
17 

8.6 
8.7 

- 
- 

9 
10 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

0.1 
0.2 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 ND 102 - - - - 280 - - - - 6.5 30 מוליתן
 - - - - - ND - - - - - 6.7 16 אור ברקן
 אם.סי.אי

 
10 
27 

8.5 
8.4 

- 
- 

14 
20 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

17 
19 

- 
- 

360 
350 

- 
- 

 - - - - - 0.1 - - 12 - - 7.3 17 אנרקון
 - - - - - - - 92 - - 1900 7.4 22 אחווה

 - - - - - - - - - - 1800 9.2 03 ביצי כפר
סלטי 
   2006שמיר 

03 
27 

7.6 
7.3 

1800 
1900 

- 
- 

- 
- 

72 
77 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 - - - - - - - - - - 1800 6.7 22 תבואות בר
 - - - - - - - 87 - - 2000 6.6 22 אנטקוביץ
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 : לטבלה הערות
 

 מג'/ל'.   1000 -מג'/ל' לשאר המפעלים  30למפעלי גימור וציפוי מתכת הוא  TSS תקן -
 מג/ל'.  2000 -מג"ל' לשאר המפעלים  500למפעלי גימור וציפוי מתכת הוא  CODתקן  -
 לא נערכה בדיקת המזהם. -

ND - .ריכוז המזהם מתחת לסף הרגישות של הבדיקה 
xxx - .ריכוז המזהם שחורג מהתקן הנדרש 

 הבדיקות בוצעו במעבדת אילנית.     -
 

 מפעלים ששפכיהם נבדקו בחודש אפריל בשפכי של מפעל אקו אלפא בלבד התגלתה חריגה  81ין ב  מסקנות: .2
 )ראה הטבלה(. למפעל נשלחה התראה על כך.  CODבריכוז של                

 
 

 , רכז תעשיות וחומ"ס.רודסקיר וסילי ד" : הכין                                             

 - - - - - - - - - 12 1900 7.4 23 אלכוהום
 - - - - - - - - 16 - - 7.9 29 שלייסנר
 - - - - - - - - - 120 350 7.7 23 ישי ציון

 - - - - - - - - 12 210 590 7.6 23 אבגול
 - - - - - - - - - 120 3000 7.4 22 לפאאקו א
 - - - - - - - 18 - - - 6.9 23 עמית
 - - - - - - - - 12 - - 7.1 10 כתר

שטיחי 
 כרמל

22 7.2 570 102 - - - - - - - - - 

              
 500/ 6-10 - התקנים

2000 
/30 

1000 
20 100 430 0.5 1.0 25 3 500 1.0 


