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 9201 ייונ חודשבסיכום פעילות 

 
 

  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף הערכות מל"ח ברשויות 

 שוטף  ועדות מת"ע במנהא"ז 

  כנסים / השתלמויות  

 20.6 : יו"ר מושב אכ"ס ביו"ש  השתתפות בכנס מחקרי יהודה ושומרון

 19.6 ם -, יס לרשויות המקומיות בנושא הטיפול במזיקים תברואיים ומטרדי בעלי חייםכנ

 17.6-18.6 השתלמות מנהלי אכה"ס   בשלטון המקומי בר"ג 

  

  

  דיונים/ סיורים  

 4.6 בנושא קמינים , מש"מ ת"א לשינוי תקנות צוות עבודה 

ערן + בני אלבז  נהל מחוז חיפה[ שלמה כ"ץ ] מ סיור בצפון השומרון בנושא שפכים עם

 )קמ"ט איו"ש(
5.6 

 סיור קו ביוב אריאל שפד"ן ומט"ש אריאל ] נינה מנהא"ז, רונן  מחוז מרכז [ 

 המשך עם חזי מט"ש יצהר 
6.6 

 6.6 דיון לקידום מתקן מיון וטיפול בפסולת מערב בנימין ] מ. עילית[ 

 6.6  "ט רונן מחוז מרכז חזידיון וסיור מטש קדומים דרומי עם המועצה משהב

 10.6 9סיור צוות.  מקצועי במסגרת כנס השומרון ה 

 12.6 דיון בנושא המפחמה ומצבורי עודפי עפר עם ייזמים אצל בני במנהא"ז 

 12.6 עם מזכיר הישוב -שריפות פלסטינאים  -פגישה בנילי 

 16.6 פורום אוויר נקים מועצה אזורית שומרון ה עדכון  עם מח"ט אפרים מתק אפריפגיש

  תיכנון סביבתי 

 4.6 שאג ולול, עינב -היתר למסלעה

 5.6 111-משפחת שמואלי, מצפה יריחו -פרט ראדון
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  שפכים 

 18.6 תחנת שאיבה חורשיםקולחי השומרון: 

 24.6 נהול כמויות שפכים תחנת שאיבה חורשיםקולחי השומרון : 

  פסולת מוצקה ומחזור  

 4,20,24.6 אור ומפוסט ק, משואה וח טובלן קומפוסט סיור פק

 25.6 סיור פקוח ופגישה בתחנת מעבר פסגות עוזיאל וחזי

  תעשיה ורישוי עסקים 

 27.6, 6.6 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 24.6, 3.6 ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים

בתחנת דלק "דרך אלון" בקרני שומרון בהשתתפות נציג המ. להגנת הסביבה מר קורת בי

 : טיפול בבקשה לרישיון עסק. הבקשה אושרה ע"י המשרד.גלעד שלו

17.6 

 18.6 בחוות סוסים בית אל במסגרת טיפול בבקשה לרישוי החווה. נתנה חוות דעת ביקורת 

תחנות מעבר לפסולת חומ"ס טביב  –נושא השתתפות בפגישה במחוז מרכז המ. להגנה"ס ב

 בפ"ת ואקו מדיקל באזה"ת מעלה אפרים

23.6 

ביקורת בבית מלאכה "פרדיס מיכאל " לאיסוף, אריזה ושיווק דבש בישוב חרמש במסגרת 

 טיפול בבקשה לרישוי העסק. הבקשה אושרה בתנאים סביבתיים

30.6 

 11.6 ר באזה"ת ברקןתנאים מוקדמים ברישיון עסק למפעל ביצי כפהוצאת 

 26.6 הוצאת תנאים מוקדמים ברישיון עסק ליקב טורא בישוב רחלים

  שפכי תעשיה 

 6.6 ביקורת במפעל אחווה אחדות בפארק תעשיות אריאל, פיקוח על שפכי תעשייה

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

 27.6, 6.6  .גרמה לריחפעולת המתקן  ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל.

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 16.6 כיול מכשירים בחברת אמפרוקו באשקלון

בהשתתפותו של  בתחנת מעבר לפסולת חומ"ס אקו מדיקל באזה"ת מעלה אפריםביקורת 

 , פיקוח על חומ"סהסביבה דר' עדנאן סולטאני מהמשרד להנגנת

3.6 

. בחידוש היתרי רעליםבבקשות טיפול בבריכות שחיה קדומים ואלקנה במסגרת ביקורות 

 ההיתרים חודשו

4.6 

 24.6, 10.6 ביקורות בבריכת שחיה שילה, טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים. הבקשה אושרה.

 13.6, 11.6 היתר רעלים. הבקשה אושרהביקורות במפעל שיש אורטגה בא. ת. ברקן, טיפול בבקשה ל

 12.6 ביקורות בבריכות שחיה אלקנה ושערי תקווה, פיקוח על חומ"ס

 17.6 ביקורת בבריכת שחיה עמנואל, טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים. הבקשה אושרה
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 , תרגיליםחרום אירועים סביבתיים וחומ"ס,

 18.6 ש בית אריה  חזיבית אריה דגירת יתושים בהמטרה מט : .ס.ירוע א

 24.6 א.ס בית אריה תקלת חשמל במטש

 18.6 א.ס. מטש אריאל תקלת לוח חשמל

 3.6 ח בבית אריה "תרגיל מל

 4.6 ם ח עץ אפרי"ביקורת מל

 10.6 ח באורנית "תרגיל מל

 17.6 ח בעמנואל "תרגיל מל

  איכות אויר                    

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

 בהמשך המסמך. ייונגרף 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 

 24.6 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

19.6 

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

  יבתיפיקוח סב

 2.6 בדיקת מסלעה בעינב -לשמניה מניעת 

 5.6 אריאל -ניטור מתקני מחזור

 6.6 א.ת. אריאל  -ניטור מפגעי ריח

 6.6 א.ת. מעלה אפרים -פיקוח סביבתי

 6.6 ישובים 3בקעת הירדן  -ניטור מתקני מחזור

 13.6-.12 לכידת זבובי חול-ניטור לישמניה מבצע 

 16.3 פי מנשה, קרני שומרון, עמנואלאל  -ניטור מתקני מחזור

 18.6 אריאל מערב -פיקוח מגרסה

 18.6 ברקן -פיקוח מגרסה

 30.6, 18.6 פיקוח מגרסה אלקנה

 20.6 דולב -פיקוח מגרסה

 20.6 נעלה -פיקוח מגרסה

 20.6 עץ אפרים -פיקוח מגרסה

 20.6 גני מודיעין -פגישה להצבת מגרסה

 25.6 לבית א -ניטור מתקני מחזור

 25.6 בירה-פסגות/אל -פגישה בתחנת מעבר



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

         03-9367136פקס.   03-9367135טל.    
 

 
 

 
 

 26.6-27 לכידת זבובי חול מבצע ניטור לישמניה 

 30.6 אורנית -פיקוח מגרסה

  מניעת מזיקים

 27.6-26 13.6-12 מבצע ניטור זבובי חול שומרון  צותים מחוז מרכז רשטג"ל ועוזיאל וחזי

 13,18.6 ניטור יתושים בבית אריה

 26.6 קציה ניטור משרד הבריאות עוזיאל וחזי הדרכה אפלי

  חינוך סביבתי וקהילה 

 27.6, 20.6, 13.6, 6.6 קורס גגות צומחים, תכנון גינה על הגג

 , מ.א. שומרון12.6 , פארק אורי.2017ליווי פעילים בביצוע פרק ג קול קורא 

 , קרני שומרון16.6 2017ורא סיור בפעילות גני ילדים בנושא מגוון המינים, ביצוע פרק ב קול ק

)הארכה( וביצוע פרק ב  2016סיור בפעילות גני ילדים בעמנואל, ביצוע פרק ב קול קורא 

 2017קול קורא 
 , עמנואל18.6

פגישה עם אליהו גפני ראש המועצה, אורן עמר קניין ואחראי על הניקיון, יואב חסן מנהל 

 פעילות חינוך סביבתי בנושא ניקיון. מח' שפ"ע, אריק קיציס מנהל מח' חינוך בנושא
 , עמנואל19.6

 23.6 מפגש ושיחה למורים למדעי הסביבה מתיכונים שונים בישראל  -סביבה חוצה גבולות

 , קדומים23.6 2017ועדת שיפוט פרק ג קול קורא 

 2017ביקור בגן בחוות יאיר, מעקב אחר ביצוע פרק ב קול קורא 
 , מ.א. שומרון24.6

 בים והנהלת ספריות, פרויקט איכות הסביבה בספריות השומרון.אגף ישו

 , מ.א. שומרון26.6 גן יער ביקיר -פעילות סיכום בגן שקד

, הגשת דרישות תשלום, תיקון קול קורא 2017תמיכה ברשויות האיגוד בביצוע קול קורא 

2018 
 שותף

  פניות ציבור 

  
הועבר לטיפול יובלים  יאלממתקן שפכים אזור תעשייה אררע מפגע ריח 

לדבריהם מדובר  -בשומרון 
מזיהום מאחד המפעלים 

 שקיבל מהם הודעה לשימוע
הועבר לטיפול וטרינר ופקח  קרני שומרוןצואת הכלבים וכלבים משוטטים ב

 הרשות 
 -הועבר לטיפול הרשות  השלכת פסולת בניין אבני חפץ

 הפסולת תפונה
בטיפול מנהל תחום אסבסט  חמרהמפגע אסבסט בסככה נטושה במושב 

 מול המתלונן 
 הועבר לטיפול המנה"אז המזבלה בברטעה חזרה לשרוף זבל -זיהום אויר בריחן 

נשלחו הנחיות לקבלן  עבודה בשעות בוקר מוקדמות באתר של הרי זהב בלשם
 ולרשות

בוצע ביקור במקום,  הפעלת מגרסה בהרחבה של עץ אפרים מתחת לרחוב האלון
ה עבדה עם מים אך המגרס

ללא היתר. עברה מקום 
 לאחר מס' ימים

 הועבר לטיפול הרשות  שפיכה של פסולת במודיעין עלית 
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בעל המפעל נדרש לתנאים  בברקן גרימת מטרדי ריח קשה ממפעל ביצי הכפר
למניעת הריחות ורשוי 

עסקים. מתבצעת אכיפה של 
 הרשות

 הועבר לטיפול הרשות מנואלזרימת ביוב מחיבור ביוב פיראטי לטיילת בע
 בטיפול הרשות  בברקןקלים שמגיעים מהמפעלים יריחות חזקים של כימ

 בטיפול מנכ"ל האיגוד בקשה לסיוע בטיפול במפגע בריאותי מתמשך הנגרם מהמט"ש בנחליאל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9201 יוניממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 

 

 
 

 מערך הסביבה היממתי ה אחתחריגיוני נמדדה בחודש 
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 סיבת החריגה לא ברורה..(מק"ג/מ"ק 130) PM10עדין  לאבק מרחף


