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 9201 יולי חודשבסיכום פעילות 

 
 
  תאריך /הערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף יבתות ברשויות האיגוד קרן פעולות סב

 שוטף הכנת חומר לדו"ח כספי 

 22.7 ישיבת צוות 

 24.7 דירקטוריון א.ת. אריאל מערב 

 25.7 וחו"ט [ בענין זיהום נחלי יו"ש חוו"ד לכנסת ] ומ"ש ל

  כנסים / השתלמויות  

 23.7 ישיבת ועדת כספים 

 23.7 מליאת מועצת האיגוד 

  דיונים/ סיורים  

 3.7 "ע מנהל אזרחי מטש רמאלה חזיתפות בועדת מתהשת

 18.7 מניעת מפגעים מיתושים מטה ומחוז ברמלה חזי

 9.7 ת אריהביב מפגע ביוב -עם מחוז מרכזסיור 

 22.7 פגישה : עם עודאי אל באקרי וניצן : סביבה חוצה גבולות 

 23.7 י.ע. עם הנהלת חב' טביב בענין הרחבת הפעילות במ.אפרים 

 24.7 י.ע. באיגוד דרום השרון המזרחי : עלויות טיפול בשפכי קנה 

 24.7 י.ע. עם יזם להקמת ת. מעבר וטיפול פסולת בנין , א.ת. אריאל 

 25.7 לשת"פ  חב' מיש 

 29.7 פורום מנהלי איגודים בעניין ביטוחים , א"ע חדרה 

 30.7 י.ע. עם חב' טירטב : הקמת מתקן לטיפול בקרקעות מזוהמות א.ת. בראון 

 30.7 י.ע. עם מנכ"ל ביודיזל מ. אפרים 

  תיכנון סביבתי 

 10.7 נופי פרת 21היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 11.7 מצפה יריחו 1019/1ט ראדון מגרש היתר בניה פר

 15.7 מצפה יריחו 447היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 15.7 כפר אדומים 446היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 15.7 התיחסות האיגוד לתוכנית פיתוח תשתיות פארק תעשיות אלפי מנשב

 16.7 אלון 746היתר בניה פרט ראדון מגרש 
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 16.7 אלון 637ש היתר בניה פרט ראדון מגר

 21.7 אלון 439היתר בניה פרט רדון מגרש 

 29.7 27.7.19-27.8.19אישור בתנאים להפעלת מגרסה בנעלה 

 29.7 פניה למהנדסי הרשויות לשיתוף פעולה בתחום התכנון

 31.7 מצפה יריחו 185היתר בניה פרט ראדון מגרש 

  שפכים 

 18.23.31.7 תחנת שאיבה חורשים סיור פקוח

  

  פסולת מוצקה ומחזור  

 4,11,18,25.7 אור ומפוסטק,בטובלן  ביקורת 

  תעשיה ורישוי עסקים 

 21.7, 11.7 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 25.7, 8.7 ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים

בהשתתפות נציג המ. להגנת הסביבה מר  ות אריאלבפארק תעשי" טןבתחנת דלק "ביקורת 

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

11.7 

 25.7, 8.7 פיקוח על העסק באתר גריטה אימן איטרנשינל באזה"ת מעלה אפרים, ביקורת 

 25.7, 8.7 באזה"ת מעלה אפרים,  הירדןביקורת בבית דפוס שושנת 

במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. הבקשה  ית איבגי מוריס באזה"ת ברקןבנגרביקורת 

 אושרה בתנאים סביבתיים

9.7 

טיפול בבקשה לרישוי העסק.  –ביקורת במפעל ממתקי השלום בעולם באזה"ת ברקן 

 הבקשה אושרה בתנאים סביבתיים

16.7 

רמי. חברת יפול תדיון בנושא של הקמת מתקן לטהשתתפות בפגישה עם בעלי חברת טביב, 

 טביב ממשיכה לטפל בנושא מול המשרד להגנה"ס.

23.7 

ביקורת במכבסה "מר כובס" במודיעין עילית במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. 

 הבקשה אושרה בתנאים סביבתיים.

29.7 

זמים להקמת אתר לטיפול בקרקעות מזוהמות בפרק תעשיות בר יהשתתפות בפגישה עם 

 פול בייזום נמשךטיאון קדומים. 

30.7 

  

  שפכי תעשיה 

 10.7 , פיקוח על שפכי תעשייהת מעלה אפרים"במצבעות האמה ומוליתן באזהביקורת 

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

 21.7, 11.7  .גרמה לריחפעולת המתקן ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. 

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 
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 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 4.7 מפעל אביג באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"סבת בבריכת שחיה ברקן ווביקור

 7.7 , פיקוח על חומ"סבבריכת שחיה אשל השומרוןביקורת 

 8.7 פיקוח על חומ"ס. בקיבות גלגלבבריכות שחיה ביקורות 

 9.7 .קיצית של אריאל, פיקוח על חומ"ס ביקורות בבריכת שחיה

 10.7 בבריכת שחיה מעלה אפרים, פיקוח על חומ"סביקורות 

 11.7 , פיקוח על חומ"סבית אריהביקורות בבריכות שחיה 

 15.7 שבי שומרון, פיקוח על חומ"סביקורת בבריכת שחיה 

 18.7 ח על חומ"סביקורות בבריכות שחיה בישובים נווה צוף, דולב, נילי ונעלה, פיקו

ביקורות בבריכת שחיה אלון מורה ובמפעל עורות קניגסברג בא. ת. אלון מורה, פיקוח על 

 חומ"ס.

21.7 

 23.7 בא. ת. עפרה ובבריכת שחיה בית אל, פיקוח על חומ"ס  RSTביקורות בחב'

 24.7 ביקורת במפעל רונופולידן באור התעשייה ברקן, פיקוח על חומ"ס

 28.7 ביקורת בבריכת שחיה סלעית, פיקוח על חומ"ס.

  

 , תרגיליםחרום אירועים סביבתיים וחומ"ס,

השתתפות בטיפול באירוע שריפת בתי אריזות בנתיב הגדוד בבקעת הירדן בו היו מעורבים 

  0115071ואגרוצלון. מס' האירוע במוקד החומרים המסוכנים מתמור 

13.7 ,14.7 

 16.7 יכום האירוע הנ"לס-השתתפות בדיון

 17-18.7 אירוע שריפה מעורבות גגות צמנט אסבסט בשבי שומרון ] ניטור במשך יממה[ 

  

  איכות אויר                    

 15.7 גיס באזה"ת בר רון קדומים.אהשתתפות בדיגום בארובת פיילוט של חב' ב

 24.7 ברקן. תבאזה" רונופולידןבמפעל   RTOהשתתפות בדיגום בארובת 

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

 בהמשך המסמך.לי יוגרף 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 

 .וד ובאתר ניטוריתהאיג
 

  

  רעש וקרינה 

 יח' אורנית20בדיקת קרינה גני ילדים 

4.7 
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  מחצבות 

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

. אתרי הפיתוח של דחפורי הבקעה במודיעין עיליתוב ביקורות במחצבת נטוף חב' שפיר

  יטוריתדוחות הביקורות פורסמו באתר נ

29.7 

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

  פיקוח סביבתי

 1.7 בירה-פיקוח תחנת מעבר פסגות/ אל

 8.7 א.ת. אריאל מערב -פיקוח מגרסה ניידת

 8.7 ברקן -פיקוח מגרסה ניידת

 30.7, 3.7 פיקוח מגרסה ניידת נעלה

 3.7 ת זאבפיקוח מגרסה נידית גבע

 30.7, 3.7 פיקוח מגרסה גני מודיעין

 10.7 פיקוח מגרסה דולב

 24.7, 8.7 פיקוח מגרסה אלפי מנשה

 10.7 1.7.19-1.1.20היתר בתנאים להפעלת מגרסה באבני חפץ 

 24.7, 11.7 פיקוח מגרסה אלקנה

 24.7, 11.7 פיקוח מגרסה עץ אפרים

 14.7 פיקוח מגרסה אבני חפץ 

 24.7 רסה אורניתפיקוח מג

 3.7, 30.7 פיקוח מגרסה בית אריה

  מניעת מזיקים

 11,14,17.7 ניטור יתושים בישוב תפוח והסביבה

 17.7; ניטור בבית אריה 

 14.7 כפר תפוח -יתושיםדגירת איתור מפגע 

  

  חינוך סביבתי וקהילה 

 , מ.א. שומרון10.7 2017טקס חנוכת גינה קהילתית חוות גלעד, ביצוע פרק ג, קול קורא 

והערכות לקראת ביצוע קול קורא  2017עם חדוה מנהלת מח' חינוך, סיכום קול קורא 

2018 
 , קדומים14.7

 , שומרון31.7, 17.7 2017פארק אורי, הערכות לקראת ביצוע פרויקט במסגרת פרק ג, קול קורא 

 , מודיעין עילית22.7 2017א סיכום פעילות בגני הילדים עם הגננות, ביצוע פרק ב, קול קור

 25.7 יום עיון שילוב צמחי בר בגינון עירוני

מערכות הידרופוניות לגידול צמחים גינות אקולוגיות בבתי הספר: שילה בנות, שילה בנים, 

 נחלת בנימין )עפרה(, כפר אדומים.
 , מטה בנימין28.7

ות המשרד להגנת תמיכה ברשויות המקומיות בהגשת דרישות תשלום, בביצוע תמיכ

 .2018הסביבה ובתיקונים לקול קורא 
 שותף
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  פניות ציבור 

 מפגע ביוב מתמשך בפדואל הגורם לריחות קשים וליתושים

בוצע סיור למקום והנושא 

קו הביוב  -הועבר לרשות 

 תוקן

בברטעה בוערת מזבלה לא חוקית תלונות לכל אורך החודש על זיהום אויר מתמשך מ 11

 ום אוויר ביישוב ריחןזיההגורמת ל

 הועבר לטיפול המנהא"ז

 שהעביר את הטיפול למת"ק

 הועבר לטיפול הרשות רעש שנשמע כמו צרימה באורנית

 בקשה לבדיקת זיהום האוויר ביישוב בהר ברכה בשומרון
בשיחת טלפון עם המתלוננת 

 ניתן הסבר לגבי הבדיקה

   שברי אסבסט פזורים בעמנואל

 מנכ"ל האיגוד נתן חוות דעת  דיקת אויר במודיעין עלית בקשה ליעוץ עבור ב

 הועבר לטיפול הרשות זיהום אויר באבני חפץ

 הועבר לטיפול הרשות הזרמת שפכים לטבע בקדומים הגורמים למפגעים רבים

 הועבר לטיפול הרשות פיצוץ צינור ביוב ומטרדי ריח קשים בשערי תקוה
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 9201 יליוניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש ממצאי 
 
 
 

 

 
 

 מערך הסביבה היממתי ו חריגותנמדדלא י ליובחודש 
 .(מק"ג/מ"ק 130) PM10עדין  לאבק מרחף

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


