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 9201 אוגוסט חודשבסיכום פעילות 

 
 
  תאריך /הערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 6.8 הסדרי עבודה מול המנהא"ז 

 28.8, 19.8, 7.8 ישיבות צוות 

 13.8 שר שלום ג'רבי  –קשרים עם קק"ל 

 14.8 השומרון [ הסכמים עם דרום השרון להעברת שפכים ] קולחי 

 שוטף דו"ח חצי שנתי 

 שוטף בחינת אפשרויות לו. ביקורת 

  כנסים / השתלמויות  

 1.8 יום עיון בנושא תחבורה חכמה ותחליפי דלקים לרשויות מקומיות

 13.8 , דרום השרון דיון חרום בענין הקמת ת. כח " מפגש השלום, ממזרח לכ"ס

  דיונים/ סיורים  

ן זהבי ראש אגף מתקנים במשרד פניאלה דותן  מטש יצהר, מטש מעלה סיור עם רונ

 אפריים וקומפוסט אור
8.8.2019 

 26.8 פגישה הכירות מחוז ירושלים  טרכטנברג ועם יאיר וייס מטה בנימין ועודד ספיר בית אל

 4.8 דיון בעית ביוב באריאל עם העיריה והתאגיד 

 5.8 ודל פחים כתומים במטה בנימיןהחלפת מ -פגישת היערכות תפעול והסברה

 6.8 הסדרת באגיס , א.ת. בראון  –מול מחוז המרכז 

 7.8 מחצבת טריפי  –מת"ע 

 12.8 סיוע להסדרת יוניברב עמנואל 

 14.8 י.ע. עם ייזמים העברת עודפי עפר ליו"ש 

 14.8 פה[ י.ע. עם ייזם ] אסף ש.[ הקמת מתקן לפסולת בנין שטחי עפרה בעטרות ] שדה התעו

 20.8 סיור צוות מ. הגה"ס  "קמפוס ירוק" אוניברסיטת אריאל 

 21.8 עודפי עפר לבית אריה  –סיור תחנת אם המושבות 

 28.8 אורנית -ישיבת ועדת איכות סביבה ומאבק בשריפות הפיראטיות
 28.8 פיקוח על יוניברב  –מ.מ. עמנואל עם ראש המועצה גפני וצוותו 

 29.8 מגרסות  –רימון מנכ"ל חכ"ל אריאל  י.ע. עם יונתן

  תיכנון סביבתי 

 5.8 אלון 760היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 7.8 אלון 618היתר בניה פרט ראדון מגרש 
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 25.8, 12.8 בדיקת מסלעה באבני חפץ

 12.8 בדיקה מסלעה בקרית נטפים 

 2025-2A  2025-2 12.8היתר בניה למפעל מגרש 

 18.8 18.8.19-18.11.19למגרסה אריאל דרום חברת אבן עמי אישור בתנאים 

  שפכים 

 שוטף טיפול בהסדרת סעיפי ביטוח בתחנת שאיבה חורשים

 20.8 סיור לאורך קו נחל קנה עוזיאל וחזי

 25.8 סיור פקוח תחנת שאיבה 

 25.8 סמוך לקו לחץ נחל קנה 6גשר כביש  55סיור ביקורת עבודות ניקוז כביש 

 22.8 ברחלים קו שפכים עם איצה ויוסי מרגלית סיור

  פסולת מוצקה ומחזור  

 8,15,21,29.8 סיור בטובלן ק.אור וקומפוסט משואה

 שוטף הכנת דוח כמויות פסולת ומיחזור רשויות האיגוד

  

  תעשיה ורישוי עסקים 

 25.8, 14.8 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 27.8, 8.8 פעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפריםביקורות במ

ביקורת במפעל זבולון מערכות ים  באריאל בהשתתפות נציג המ. להגנת הסביבה מר גלעד 

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

15.8 

 27.8, 8.8 קוח על העסקפי ביקורת באתר גריטה אימן איטרנשינל באזה"ת מעלה אפרים, 

 27.8, 8.8 ביקורת בבית דפוס שושנת הירדן באזה"ת מעלה אפרים, 

ביקורת במסגריית רודיטמן הנדסה באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. 

 הבקשה אושרה בתנאים סביבתיים

29.8 

 13.8 דו"ח חצי שנתי של האיגוד

 20.8 שח"ק, אושרי קליטת שני עסקים השתתפות בוועדת אכלוס של פארק תעשיות

 19.8 באזה"ת ברקן, פיקוח על תעשייה MTI -ויקטוקור טכנולוגיות ו  ביקורות במפעלים

  

  שפכי תעשיה 

ביקורת במפעל אחווה אחדות בפארק תעשיות אריאל בהשתתפות נציגת המשרד להגנה"ס 

 גב' תמר טטרואשוילי, פיקוח על שפכי תעשייה

21.8 

 19.8 במט"ש אזור התעשייה ברקן. המתקן פועל באופן תקין.  ביקור

 25.8 ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. פעולת המתקן גרמה לריח. 

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

 1.8 ביקורות בבריכות שחיה עלי וכפר אדומים, פיקוח על חומ"ס

 1.8 ת במפעל הלל תעשיות ומסחר באזור תעשייה כפר אדומים, פיקוח על חומ"סביקור

 4.8 ביקורת בבריכת שחיה כפר האורנים. פיקוח על חומ"ס

 6.8 ביקורת בבריכת שחיה אורנית, פיקוח על חומ"ס.

 7.8 ביקורות בבריכות שחיה שקד ומבוא דותן, פיקוח על חומ"ס

 14.8 ן, פיקוח על חומ"סביקורת בבריכת שחיה קרני שומרו

 20.8 ביקורת בבריכת שחיה חרמש, פיקוח על חומ"ס

 22.8 ביקורת בבריכת שחיה גבעת זאב, פיקוח על חומ"ס

ביקורות במפעל דולפין תעשיות סבונים ומכבסת ח.ב. קלין בפארק תעשיות בר און 

 קדומים, פיקוח על חומ"ס

25.8 

נואל בהשתתפות נציג המשרד להגנה"ס דר' ביקורת במפעל שמורי מוטולה באזה"ת עמ

 עדנאן סולטאני, טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים.

26.8 

  

 אירועים סביבתיים וחומ"ס, חרום, תרגילים

 29.8 אירוע : אבק מבניה בנעלה 

 שוטף טיפול בתלונות שריפות פסולת פלסטי' 

  איכות אויר                    

ודיעין עילית בהשתתפות נציגי עיריית מודיען עילית וחברת סיור באזור תעשייה מ

 איירלאב : בחירת מיקום תחנות לניטור אבק שנפלט ממפעל בטון חב' אורן תעשיות בטון.
4.8 

 22.8 ניטור אבק סביבתי שנפלט ממפעל בטון חב' אורן תעשיות בטון במודיעין עילית.

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

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

ופורסם באתר איכות אויר ביו"ש  דוחות ממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכנת 

 האיגוד ובאתר ניטורית.
 

  רעש וקרינה 

  בתי ספר 3גנים ו  22בדיקת קרינה מוסדות חינוך באורנית 

 6.8 בדיקת קרינה ישוב ברקן

 13.8 ביקת קרינה מודיעין עלית ת"ת בשם אבותי 

  מחצבות 

 8.8 ביקורת במחצבת כוכב השחר. ניטור אבק סביבתי. דו"ח הביקורת פורסם באתר ניטורית.

 15.8שפיר בהשתתפות נציג המשרד להגנת הסביבה מר אלי ביקורות במחצבת נטוף חב' 
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 טרדבורקס. דו"ח הביקורת פורסם באתר ניטורית 

ביקורת באתר הפיתוח של דחפורי הבקעה במודיעין עילית. דו"ח הביקורת פורסם באתר 

 ניטורית

22.8 

ביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. ניטור אבק סביבתי. דו"ח הביקורת פורסם באתר 

 טורית.ני

6.8 

  פיקוח סביבתי

 21.8, 12.8 אלקנה  -פיקוח מגרסה

 12.8 אלקנה )סגור( -פיקוח מוסך

 13.8 א.ת. אריאל -פגישה להצבת מגרסה

 13.8 כפר תפוח )סגור( -פיקוח מוסך

 13.8 קדומים -פיקוח מוסך

 15.8 קרני שומרון -פיקוח מוסכים

 15.8 מעלה שומרון -פיקוח מוסך

 19.8 בירה-פסגות/אל -ת מעברפיקוח תחנ

 19.8 כוכב יעקב )סגור( -פיקוח מוסך

 19.8 אל-בית -פיקוח מוסך

 19.8 עפרה -פיקוח מוסך

 20.8 סיור בנחל קנה

 20.8 פגישה לאמידת כמויות גריסה א.ת. אריאל

 21.8 פגישה לבדיקת חומר גריסה אורנית

 22.8 דולב -פיקוח מגרסה

 22.8 נעלה -פיקוח מגרסה

 22.8 בית אריה -סיור איתור מפגע ביוב

 25.8 אבני חפץ -פיקוח מגרסה

 25.8 קרני שומרון -פיקוח מגרסה

 26.8 נתיב הגדוד -פיקוח מוסך

 26.8 כפר אדומים -פיקוח מוסכים

 26.8 פיקוח מוסך קרני שומרון )אוטובוסים(

 28.8 אריאל -פיקוח מוסכים

 29.8 סיור בנעלה בעקבות תלונה על אבק

 29.8 אריאל -סיור איתור מגרסות

  מניעת מזיקים

  

 שוטף  בחינת תוכניות עבודה ברשויות  –פעילות למניעת לישמניה 

  חינוך סביבתי וקהילה 

 , מ.א. שומרון5.9 , פארק אורי2017ליווי פרויקט קהילתי, פרק ג קול קורא 
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נוך סביבתי במודיעין עילית, היכרות עם ליאורה צימרמן ממלאת מקום אחראית על חי

 .2018ותיקונים לקול קורא  2017טיפול בביצוע קול קורא 
 , מודיעין עילית6.9

שולחן עגול בנושא שמירה על הניקיון ואיכות הסביבה בעמנואל בהשתתפות ראש 

 המועצה, מנהל מח' חינוך, מנהל מח' שפע, גזבר המועצה.
 , עמנואל7.9

 , אריאל20.9 וס ירוק, המשרד להגנת הסביבה באוניברסיטת אריאלביקור וועדת הסמכה של קמפ

 שותף .2018, טיפול בתיקונים לקול קורא 2017טיפול בביצוע קול קורא 

  פניות ציבור 

  
 הועבר ליטפול המנהא"ז ריחן סובלת מזיהום אוויר -חזרה לפעול שהמזבלה בברטעה הפלסטינית תלונות על  3
 -בוצע ביקור במקום ל מחוץ לגדר בלשםעבודה עם מיקרופיי 

המיקרופייל מחובר למים, 
והעבודה מתבצעת תוך כדי 

 זרימת מים
מנהל תחום רשוי עסקים  ריח חריף של גומי שרוף בטל מנשה

וחומס ביקר במקום, הריח 
לא מהמפעל אלא מהכפרים 

הועבר  -הערביים מסביב
 לטיפול המנהא"ז

ם הפתוחים הבאים מהבניינים החדשים שנבנו אל ניקוז המנקז את מימי השטחי  בור
 הרחוב באלפי מנשה

 הועבר לטיפול הרשות וטופל

נשלחה בקשה למתלוננת  מערכת הביוב גורמת למטרדי ריח קשים בבית המתלוננת בשערי תקוה-תקלה חוזרת
לעדכוננו במידה והנושא לא 

 טופל
א נשלח למתלונן מידע בנוש רעש בלתי סביר ממזגן באורנית

והתלונה הופנתה לטיפול 
 הרשות

הועבר לטיפול הרשות,  פנייה חוזרת כי הביוב עדיין זורם במקום במלא עוצמתו בקריית נטפים
האחראי לנושא שוחח עם 

 המתלונן ועדכן אותו 
בשיחה עם מהנדסת הרשות  מים מזוהמים בעלי ריח רע שיוצאים מפתח הניקוז וזורמים להם אל הרחוב באלפי מנשה

ושא בטיפול, קבלן יבצע הנ
 את התיקון

 הועבר למנה"אז אריאל-יש שריפות זבל יומיומיות סביב אזור רחלים
 הועבר לטיפול הרשות מזה שנתיים קיימת דליפת ביוב בישוב יקיר

מנכ"ל האיגוד פנה למנהל מי  קריסת צלע הר לנהר הירדן באזור הבקעה
 בקעת הירדן בנושא

 הועבר לטיפול הרשות  ש הגישה גבעת טל אלפי מנשה רחוב ארבלפסולת בניין וכבישים כבי
בוצע ביקור במקום, העבודה  אבק רב העולה ממכונת לקידוח כלונסאות בישוב נעלה.

מתבצעת עם מים אך נתנו 
 הנחיות נווספות

הועבר לרשות וניתן מענה:  הזרמת ביוב קשה קרית נטפים שומרון. 
הותקנה משאבת גיבוי 

ה בביוב בתחנת שאיב
הקראונים מותקן בור רקב 

 שנמצא תקין
הועבר לטיפול המנהל  שריפה כימית על הגדר באורנית 

 האזרחי
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