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 8201 יליו חודשבסיכום פעילות 

 
 
  תאריך /הערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף  הכנת מסמך מחליטים בעניין מטרדים יו"ש 

 11.7 הכנת מליאה 

 23.7                   רדיו גלי ישראל עם שרון גל על טרור ההצתות הסברה :

 24.7 כנס אכה"ס יו"ש הכנת 

  כנסים / השתלמויות  

איכות הסביבה ושמירת הטבע ביו"ש, משבר בצבת שנתי "השתתפות בכנס 

 באוניברסיטה העברית  "הגיאופוליטיקה, הכנס השני

26.7 

 25.7 המשרד להגנה"ס שפכי תעשייה שלהשתתפות ביום עין 

 23.7 חמדת,-ערב הסברה שפני סלע מפגש עם תושבים ו

  דיונים/ סיורים  

( )הבערת 23חוק שמירת הניקיון )תיקון מס'  א.הצעתועדת הפנים ואכ"ס , כנסת : 

כנה לקריאה שניה ה  -( של חה"כ יעל גרמן 776()כ/4380/20)פ/ 2018-פסולת(, התשע"ח

 שיבת מעקבי –זיהום אויר ושריפות בשרון, בשומרון ובאזור רמלה לוד ב.  ושלישית

10.7 

 10.7 נושא מט"ש עפרה + ישראל, אסף, מאירב -, רת"ח תשתית מלי מאירי מנהא"ז 

מפגעי סביבה ביו"ש  –.הצעת מחליטים 2 .2018.תיקון תקציב 1 מליאת מועצת האיגוד :

סיכום השתלמות דו יומית למנהלי . 4. חוק עזר שפכי תעשייה.3ומפגעים חוצי גבולות     

 .חוזה דוברות 5ד. באיגושל השלטון המקומי איכוה"ס 

 בנושא דחיית יציאה לגמלאות של המנכ"ל ומנהל תחום תעשייהדיון .6

 .אמנת "בחירות ירוקות" ברשויות המקומיות7

16.7 

 17.7 , שטחים חקלאייםטפול במסלעות לשמניה בשילה דיון : 

מ"ט מתכנן ק - ישכת התכנון ,ל -איגוד ערים שומרון   -: מפעל למיון פסולת מודיעין עלית  

 אכ"ס 
19.7 

 23.7 צחק )איצ'ה( מאיר וניצן לוי + אלון,י -נושא הצעת מחליטים ב -דנציגר מנכל 

בנות בגין החיבור שפד"ן והתחש -לו"ז לחיבור אלקנה למערכת אריאלבמילת"ב , ת"א: 

בין משרד הביטחון למועצה: רונן זהבי, ראש מועצת אלקנה, אבנית אשתר, איתן ארם, 

 ין, משה גראזי, ליאור אפטליאוניד מריאכ

25.7 

 29.7 שיבת דירקטוריון של החברה לפיתוח אזור תעשייה אריאל מערבי
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  תיכנון סביבתי 

 1.7 28.6.18-2.7.18אישור בתנאים להפעלת מגרסה ברבבה 

 1.7 1.7.18-1.8.18אישור בתנאים להפעלת מגרסה בנעלה 

 3.7 3.7.18-5.7.18אישור בתנאים להפעלת מגרסה בלשם 

 5.7 בדיקת מסלעה במבוא דותן פרויקט הרי זהב

 5.7 היתר בניה מפעל דודי שמש ירדן א"ת אריאל מערב

 .9.7 פגישה בעופרים הצבת מגרסה

 9.7 פגישה בברוכין הצבת מגרסה

 11.7 אישור בתנאים להפעלת מגרסה בברוכין

 12.7 פרסום הנחיות תכנון במוקדי לישמניה

 15.7 א"ת מעלה אפרים 310/16נית תמיכה בשינוי תוכ

 16.7 היתר בניה שוגון תיקים א"ת נילי

 16.7 היתר בניה א.ס מלודי השקעות בע"מ א"ת עמנואל

 17.7 27.6.18-27.9.18אישור בתנאים להפעלת מגרסה באלקנה 

 18.7 מצפה יריחו 175היתר בניה ראדון מגרש 

 23.7 23.7.18-23.8.18אישור בתנאים להפעלת מגרסה בעופרים 

 24.7 בדיקת מסלעה באלון מורה שכונת נוף הדגן חב' הר כביר

 25.7 24.7.18-24.8.18אישור בתנאים להפעלת מגרסה בשילה 

 25.7 מצפה יריחו 152היתר בניה ראדון מגרש 

 30.7 פגישה בנריה )זית רענן( הצבת מגרסה

 31.7 נופי פרת 76היתר בניה ראדון מגרש 

  שפכים 

 23.7 יור פקוח בתחנת שאיבהס

  פסולת מוצקה ומחזור  

 5.7 סיור במתקן טיפול בקרקע מזוהמת בבקעת הירדן קומפוסט אור

 5,10,17,26/7 סיור פקוח בטובלן קומפוסט משואה קומפוסט אור

  תעשיה ורישוי עסקים 

 31.7, 11.7 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 29.7, 17.7 עלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפריםביקורות במפ

 18.7 ריאקטיב בפארק תעשיות שח"קביקורת במפעל 

 1.7 פגישה עם יזמי מפעל חב' אימן איטרנשינל באזה"ת מעלה אפרים

יקוח סביבתי על פ -עם ג'וואד חוראני ממחוז חיפה ישיבה במנהלת פארק תעשיות שח"ק 

 ק שח"קמפעלי פאר

18.7 
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 22.7 מתן אישור סביבתי לרישוי מפעל חב' אימן איטרנשינל באזה"ת מעלה אפרים

 29.7 שומרון השתתפות בשימוע למפעל ריאקטיב שהתקיים במוא"ז

  שפכי תעשיה 

. בהמשך הדו"ח תוצאות המתקן פועל באופן תקיןביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. 

 יציאה ממנו.בדיקת שפכים בכניסה למט"ש וב

11.7 

 31.7, 11.7  .גרמה לריחפעולת המתקן ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. 

 2.7 . סברה ל תעשיינים של אזה"ת ברקן בנושא " מט"ש ברקן"ה -השתתפות בכנס

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

ל דר' עדנאן סולטאני שבהשתתפותו  MCA -: אור ברקן וובמפעלי אזה"ת ברקביקורות 

 מהמשרד להגנה"ס: טיפול בבקשות לחידוש היתר רעלים

12.7 

 11.7, 3.7 קיצית של אריאל, טיפול בבקשה לחידוש היתר רעליםבבריכת שחייה ת וביקור

 4.7 פיקוח על חומ"ס, עלי, שילה ורימוניםת שחיה ות בבריכוביקור

 5.7 פיקוח על חומ"ס , שחיה אלון מורה ובמפעל יצחק קניגסברג בבריכתת וביקור

 16.7 , פיקוח על חומ"סבאזה"ת שילה EMSביקורת במפעל 

 9.7 , פיקוח על חומ"סביקורות בבריכות שחיה נעלה, כפר האורנים ובית אריה

 10.7 ביקורות בבריכות שחיה נווה צוף, דולב ונילי, פיקוח על חומ"ס

 11.7 ת שחיה ברקן, פיקוח על חומ"סביקורת בבריכ

 23.7 ביקורות בבריכות שחיה מעלה אפרים וקיבוץ גלגל, פיקוח על חומ"ס

 חרום אירועים סביבתיים וחומ"ס,

 9.7 : שריפה מבוקרת עשן שחור ליד תומר בבקעהאירוע מהמוקד 

 30.7 7זרימת ביוב ליד בולם 

  

  איכות אויר 

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

 בהמשך המסמך. יליוגרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש  בישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד.
 שוטף

. 2018 מאיממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכנת דו"ח איכות אויר ביו"ש בחודש 

 ומצ"ב. ניטוריתאתר ר האיגוד ובהדו"ח פורסם באת
30.7 

  מחצבות             

 29.7 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

31.7 

 19.7 באתר ניטורית םון נחל רבה. דו"ח הביקורת פורסביקורת במחצבת הנס
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  פיקוח סביבתי

 1.7 רבבה -פיקוח מגרסה

 1.7 תחנת שאיבה רבבה תביקור

 2.7 פיקוח מגרסה ללא היתר לשם

 30.7, 16.7, 8.7 דולב -פיקוח מגרסה

 8.7,18.7 מגרון -פיקוח מגרסה

 18.7, 8.7 בירה-פיקוח תחנת מעבר פסגות/ אל

 16.7, 9.7 ברוכין -ר מגרסהאישו

 30.7, 16.7,23.7, 9.7 נעלה -פיקוח מגרסה

 16.7, 9.7 עופרים -אישור מגרסה

 10.7,16.7,19.7 אריאל, יפה נוף -פיקוח מגרסה

 10.7 ראב, א.ת. אריאלמגרסת תו -צו הפסקת עבודה

 25.7, 16.7 אלקנה -פיקוח מגרסה

 18.7 שילה -פיקוח מגרסה

 23.7 יה בעקבות תלונה על מיקרופיילרביקור בבית אר

 23.7,30.7 עופרים -פיקוח מגרסה

 30.7, 23.7 ברוכין -פיקוח מגרסה

 23.7 בעקבות פריצת ביובאריה ביקור בתחנת שאיבה בית 

 24.7 פדואל -איתור מפגעי פסולת

 24.7 אלון מורה -בדיקת מסלעה

 24.7 ביקור מט"ש אלון מורה

 25.7 ש,עופרה. חנות דלק כפר אדומים, מעלה מכמם בת-סיור עם מחוז י

 29.7 פיקוח מגרסה מקורות ליד שערי תקווה

 30.7 זית רענן -מיקום מגרסה

 31.7 ניטור פחי מחזור שילה

  וקרינה  מניעת מזיקים

 30.7 ניטור יתושים נחל מודיעין ליד מודיעין עלית

 12.7 חזי בבדיקות קרינה בקדומים וניטור יתושים

  

  חינוך סביבתי וקהילה 

 פגישה עם כוכבה גננת גן באלפי מנשה בנושא חינוך לקיימות בגן וחצר בר קיימא
 , אלפי מנשה9.7

 פגישה עם אנה חייט גננת גן לוטם באלפי מנשה בנושא חינוך לקיימות בגן וחצר בר קיימא

 , שומרון9.7 פעילות חקר מגוון המינים, ועדת תרבות, יקיר.

 , בנימין16.7 הערכות לגננות בנימין, פעילות חקר מגוון המינים וגן יער יום

 29.7 סיכום השתלמות צוות עם איגוד ערים יהודה

 שוטף הערכות להרצאה כנס סביבה חוצה גבולות
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  פניות ציבור 

בוצע ביקור למדידית רעש  רעש בישוב חיננית מכיוון מפעל טיירק באזו"ת שחק
. הנושא בשל רוח לא בוצע 

 במעקב רכז תעשיות
הועבר לטיפול הרשות אשר  במודיעין עלית  מטרד נוראי מרעש של אוטובוסים

נחתה את הנהגים לדומם ה
לא  נטען שזה מנועים, 

מבוצע, נשלח שנית לטיפול 
 הרשות

הרעש ממכשיר שהושם בבית  פרטי באריאל בקשה לבדיקת רעש בשל מכשיר לייבוש רטיבות בבית
 המתלוננת

המתקנים עובדים כחוק.  בקשה לבדיקת חציבה וגריסה בלשם
 בפקוח שלנו

עבר לטיפול הרשות הו א חורוןוריח בלתי נסבל ממתקן סניקה במב
, טיפול שבצעה ביקורים 

 ומעקב
בוצע ריסוס ופורסם עלון  מכת יתושים באורנית

למרות  הסברה לתושבים
זאת אין הקלה. רכז מזיקים 

 ייפגש עם המתלונן 
הדוח העובר להתיעצות עם  אורנית  31וח בדיקת קרינה ברחוב הזית ד  -קרינה חריגה בקווי מתח חשמלי

רכז קרינה שנתן הנחיות 
והמידע הועבר למתלונן 

 ולרשות
בוצעה פניה לראש תחום   כפר אדומיםהטמנת קו מתח חשמל בגן משחקים ב

חשמל במשרד הראשי שנתן 
הנחיות . במקביל חב' חשמל  

 בה את הקו למקום אחר.נית
ציגי מקום עם נבוצע ביקור ב באני חפץ  51הצפת קו ביוב ברחוב השניר 

הרשות, הוסקו מסקנות 
לטיפול הרשות מול 

 המתלוננת
 הועבר לטיפול הרשות  זרימת ביוב לסביבה מהישוב עמיחי

נשלח לתושב מידע של אלון  בפצאל תלונה על נמלת האש הקטנה
 בר

נשלחו הנחיות של רכז חומס  בלוני גז גדולים בחצר של השכן שלה בשבי שומרון  15תלונה על כ 
 לרשות

וצע ביקור במקום, העבודה ב  ענני אבק צפופים חוסר יכולת לנשוםבבית אריה: קידוחים ממש מתחת לבית 
 -נעשתה ללא חיבור למים 

 נמסרו הנחיות ליזם
 המנהא"ז הועבר לטיפול ארוע שריפת פסולת מול ישוב נעלה

הועבר לטיפול וטרינר  מכת לישמניה בסלעית
 המועצה

בוצע ביקור המנכ"ל במקום,  שכן שבחצר ביתו מחסן לחומרי הדברה בישוב שקד
אכן נמצא ריח של לחומרי 

 נושא בטיפולה -הדברה 
 הועבר לטיפול המנה"אז על מפגע ריח חריף מאזור קלקיליה מצופים תלונות  3

בוצע ביקור במקום הועברו  עמנואלבשטח  אסבסטצמנט לוחות 
 הנחיות לטיפול המועצה

יבצע סיור במקום עם מחוז  הגדודחוסר תשתיות במכלאת בקר של משחטת דבח בנתיב 
 ירושלים
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 8201 יליוממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 

 

 
 

סקת חשמל( נמדדו     בימים שתחנה לניטור אבק פעלה באופן תקין )ללא הפ יוליבחודש 
            מק"ג/מ"קPM10 (130 .)חריגות מערך הסביבה היממתי לאבק מרחף עדין  3

 סיבת החריגות איננה ברורה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תוצאות בדיקת שפכים בכניסה למט"ש ברקן בחודש יולי
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 תוצאות בדיקת שפכים מטופלים )קולחין( ביציאה ממט"ש ברקן בחודש יולי
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