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 2020 מאי חודשבסיכום פעילות 

 
 
  תאריך /הערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף קורונה  –ניהול העבודה בתנאי חרום 

 שוטף טיפול בהזמנת עבודת חקר להשפעות מתקן השבת אנרגיה השומרוני הטוב 

 שוטף ג משרדי האיגוד שידרו –הכנת הצעות לעיצוב וקבלנים 

 שוטף א.ת. ברקן , א.ת. אריאל  –בחינת פניות קליטה למפעלים 

 10.5 ישיבת צוות 

 שוטף קידום אישורים שדרוג המשרדים 

 שוטף אירועים של  שריפת פסולת פלסט'  25טיפול מול המנהא"ז ב 

  דיונים/ סיורים  

 7.5 סיור קו נחל קנה איצה חזי ועוזיאל ופרוייקטור

 3.5 בנושא מחצבת טריפי דיר דבואן   NGO'Sדיון עם נציגי 

 6.5 סיור ביקורת יוניברב עמנואל 

 שוטף טיפול בהתחברות פלבט' לקו הביוב נחל קנה 

 13.5 טיפול באישור סקר טבע עירוני קרנ"ש 

ת דיון בנושא פעילות האיגוד לבחינת השפעות תכנית מתקן השריפה בשומרוני הטובעם צוו

 הפעולה גוש אדומים 

17.5 

 18.5 ועדת אכה"ס עירית אריאל 

 –הכנת ק"ק לניהול פסולת  –י.ע. א"ע יהודה ] ניצן[ ,אשכול רשויות יו"ש ] יגאל להב[ ואני 

 בקרני שומרון ;

20.5 

 25.5 סיור בדיקת תלונה ] יתושים א.ת. ברקן[ 

 27.5 נ"ש רקן וטיפול בפסולת בנית.מעבר  -ואייל  -פה חב' אמפיביו 

 27.5 במ.א. שומרון ] שפ"ע[  –חוו"ד קמינים 

 31.5 דיון אצל ראש העיר אריאל ויונתן מחכ"ל בענין קליטת מפעלים 

  תיכנון סביבתי 

 3-4.5 לביצוע בדיקת לגילוי גז ראדון  תיזכורות 

 18.5 אדם 644היתר בניה לארובת קמין עץ מגרש 

 19.5 פארק שח"ק 24 היתר בניה מפעל א. שיצר מגרש

 21.5 למסמך סביבתי מתקן טיפול בפסולת בנין קרנ"ש ותהתייחס
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 21.5 אלפי מנשה 198היתר בניה לארובת קמין עץ מגרש 

 27.5 פגישה עם היזם וחברת אמפביו בנושא מתקן טיפול בפסולת בנין קרנ"ש

 31.5 פגישה במועצה אזורית שומרון בנושא עשן מקמין עץ

  שפכים 

 13 17.24.31.5 סיור ב ת.ש. חורשים

 31.5 מזרימת ביוב  טיפול בנזק חקלאי עקב תקלה

 24.5 טיפול בסילוק אבנים בשוחה מדידת נפח הזרמת שפכים ביער חורשים

 24.5 תאום וטיפול גרימת נזק בשוחה נחל קנה ליד ירחיב על ידי קבלן מדרום השרון

 13.5 סיור עם פרוייקטור נחל קנה בחורשים

  פסולת מוצקה ומחזור  

 26.5.;18.5 סיור בטובלן ק.אור וק. משואה

 18.5 סיור בנעמה שטח פיזור קומפוסט

 18.5 אור.משוקמת ק  קרקעשימוש ב  -פגישה עם מזכירות מושב תומר

  תעשיה ורישוי עסקים 

 28.5, 19.5 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 27.5, 11.5 באזור התעשייה מעלה אפרים חברת אקו מדיקלם ביקורות במפעלי

 27.5 פיקוח על העסק איטרנשינל באזה"ת מעלה אפרים,  ובאתר גריטה אימביקורת 

 27.5 פיקוח על העסקבאזה"ת מעלה אפרים,  הירדןביקורת בבית דפוס שושנת 

 13.5 ביקורות במפעלים ריאקטיב וטיירק בפארק תעשיות שח"ק

במפעל כרמית באזה"ת ברקן בהשתתפות נציג המ' להגנה"ס מר גלעד שלו: טיפול  ביקורת

 בבקשה לרישוי העסק. הבקשה אושרה

18.5 

 26.5 ביקורת במפעל קופי לה פאז בישוב עינב: טיפול בבקשה לרישוי העסק. הבקשה אושרה

 31.5 סיור באזור התעשייה מודיעין עילית בהשתתפות נציגי עיריית מודיעין עילית

  

  שפכי תעשיה 

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

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

  

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 18.5 רקן, פיקוח על חומ"סב באזור התעשייה הארגזביקורת במפעל 

באזה"ת ברקן בהשתתפותו של  אור ברקן, פרופימאט ורתק תעשיות יםבמפעלת וביקור

 .: טיפול בבקשות לחידוש היתרי רעלים"ס דר' עדנאן סולטאניהנציג המשרד להגנ

10.5 
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 24.5 ביקורת בבריכת שחיה בישוב נעלה: טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים. החידוש אושר 

 25.5 ביקורת בבריכת שחיה בישוב מתתיהו, פיקוח על חומ"ס

  

 , תרגיליםחרום אירועים סביבתיים וחומ"ס,

 7.5 א.ס פריצת ביוב בשערי תקווה

 11.5 א.ס עופרים פריצת ביוב במטש

  

  איכות אויר                    

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

 בהמשך המסמך. מאיגרף 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

על ריח חריג  בתלונהביקורת במפעל  ריאקטיב בפארק תעשיות שח"ק במסגרת טיפול 

 ע"י המפעל. הבעיה טופלה ע"י מנהל המפעלשנרם 
13.5 

טיפול בתלונת תושב ברקן על ריח חריג באזור גן ילדים. בביקור במקום מקור הריח לא 

  .הזוה
19.5 

  

  רעש וקרינה 

 19.5 רי תקווהבדיקת קרינה חשמל שנאי חדש שע

 18.5 בדיקת קרינה חשמל גן שעשועים גבעת רש"י קדומים

  

  מחצבות 

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

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

  באתר ניטורית מות פורסוהביקור דוחות

31.5 

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

 .ניטורית

21.5 

  פיקוח סביבתי

 4.5 א.ת. אריאל מערב -איתור מפגעים סביבתיים

 31.5, 19.5, 13.5, 4.5 אבני חפץ -פיקוח מגרסה

 27.5, 4.5 אלקנה -פיקוח מגרסה

 6.5 אפריםא.ת. מעלה  -איתור מפגעים סביבתיים
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 6.5 הפסקת עבודה מגרסה ללא היתר ברוכין

 7.5 חל קנהסיור  ביקורת קו ביוב נ 

 25.5, 10.5 בירה-פיקוח תחנת מעבר פסגות/אל

 10.5 ברוכין -פגישה להצבת מגרסה

 11.5 עופרים -פיקוח מגרסה

 11.5 עלי -פגישה להצבת מגרסה

 18.5, 13.5 ברוכין -פיקוח מגרסה

 14.5 אלפי מנשה, עמת -הפיקוח מגרס

 14.5  1אלפי מנשה, מאח  -פגישה להצבת מגרסה

 18.5 פיזור קומפוסט בשדות -סיור בבקעת הירדן

 19.5 אריאל, בן עמי -פיקוח מגרסה

 20.5 עלי -פיקוח מגרסה

 25.5 מפגעים סביבתייםאיתור  -סיור בנעלה

 26.5 1אלפי מנשה, מאח -פיקוח מגרסה

 27.5 ץ אפריםע -פיקוח מגרסה

  מניעת מזיקים

  ניטור יתושים  נחל מודיעין מודיעין עלית

  חינוך סביבתי וקהילה 

 שוטף טיפול ביישום קולות קוראים 

  פניות ציבור 

  
הועבר לטיפול המנהל  תלונות חוזרות על מזבלה ברטעה בוערת גורמת לזיהום אויר כבד בריחן

 האזרחי
מבדיקה עולה כי בתק.  ות  מגרסה חיצונית בטיירקשעות עבודה בשעות מוקדמ

הרמאדן חלה אי הבנה לגבי 
 שעות העבודה. המצב הוסדר

 בטיפול המנהל האזרחי במערב השומרון תלונות על שריפות פסולת מזהמות מהאזור הפלסטיני 6
 בטיפול המנהל האזרחי במטה בנימיןתלונות על זיהום אויר במשך ימים  3

סיור ביקורת של מנכל  נייה, בשטח הירוק שבנחל ע"י משאיות באזור מודיעין עליתהשלכת פסולת ב
 האיגוד 

המגרסה נמצא בפקוח שלנו,  מגרסת סלעים שגורמת לענני אבק בעופרים
פקח האיגוד שוחח עם היזם 

 וריענן הנחיות
הועבר לטיפול מ.מ. גבעת  לא(.חלי-"הר הזבל" בין שכונת ממורשת בגבעת זאב ובין היישוב גבעון החדשה )שכונת אל

 וזאב ולמנהל האזרחי
טופל ע"י רכז תעשיות מול  מס' מפעלים מתלוננים על ריח חריף ממפעל ריאקטיב בפארק שחק

חלה תקנה שטופלה  -המפעל 
 וניתנו נהנחיות תואמות 

בוצעה פנייה לרשות והנושא  אי פינוי אשפה מזה שבוע שגורם למטרדי ריח קשים בקדומים
 פל טו

הזרימה בשל שבר בקו  השפכים זורמים במורד הנחל לכיוון שכונת רמותימת שפכים בנחל שורק עליון באזור זר
הסניקה של מועצת גבעת 
זאב, בוצעה פניה לרשות 

 שטיפלה במפגע
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רכז תעשיות וחומס ביקר  ריח כימי חזק במתחם גנים מהמפעלים באזור התעשייה ברקן
במקום ולא נתקל בריח, 

עה שיחה עם המתלונן בוצ
 והוחלט כי ידווח בזמן אמת

בוצע סיור ע"י מנכל  תופעות חריגות ונרחבות של זבובים, פשפשים וחרקים נוספים בברקן
האיגוד,לא נמצאה כמות 

חריגה של מעופפים אך 
על הגברת  ומלץ למועצה ה

הטיפול בואדי מתחת לת. 
הסניקה של הביוב בשל  

 רטיבות ושלוליות 
   וב גדול בפדואל הגורם למטרדים רבים בפדואלמפגע בי

 הועבר לטיפול הרשות הגורם למטרדי רעש וזיהום אויר בגבעת זאב-בקרבת בתי מגורים -חניון אוטובוסים זמני 

 
 
 

 2020 מאיממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 
 

 

 
 

 מערך הסביבה היממתי ו חריגותנמדדלא  מא'בחודש 
 .(מק"ג/מ"ק 130) PM10עדין  חףלאבק מר
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