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 7201  ייונ חודשבסיכום פעילות 
 

 
  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף ניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף ראיונות למועמדים ל"מפקח סביבתי" 

 19.6 שפכים בשרון  –הערכות לענין תביעה ייצוגית 

 "שלהכליל את יו –ק"ק שטחים פתוחים . 1:  מליאת מועצת האיגוד
 לניהול מי נגר  – 62תמ"א .2
 ביוב נחל קנה למט"ש דרום השרון המזרחי  –תביעה ייצוגית .3
 תקציב תלת שנתי  –ק"ק .4
 אישור תכניות  –לישמניה .5
 רשמים מסיור מקצועי .6

 

19.6 

 : דירקטוריון קולחי השומרון 
 אישור הסכם מכירת ת.ש. חורשים והקו ממנה לדרום השרון .1
 זיהום ממט"ש דרום השרון  –יצוגית תביעה י.2
 הצעות מחיר לתכנית שדרוג מאסף נחל קנה  .3
 

 

21.6 

 12.6 ישיבת צוות

  כנסים / השתלמויות  

 –, הרצאה  : תיכנון סביבתי ביו"ש: מושב  מו"פ יהודה ושומרון 27 -השתתפות בכנס ה

 " פוליטי -התכנון הסביבתי ביו"ש בתנאי קונפליקט גיאו"

15.6 

 7-8.6 חזי  –ה מגוון ביולוגי חברה להגנת הטבע סדנ

 21.6 , צוות היגוי מרחב מארח -מורשת ומדבר 

  דיונים/ סיורים  

 5.6 הפנים שלהכנסת מפגעים ביוש פסולת שריפת אשפה וגזם יעל וחזי תהשתתפות בדיון בוועד 

 14.6 חזי -השתתפות בדיון ועדת הפנים של הכנסת טיפול בשפכים מחנות צהל 

 11.6  ] יעל[  המנהל האזרחי –השתתפות בפורם ניקוז 

 19.6 דיון במילת"ב , רשות המים : מכירת ת. שאיבה חורשים ע"י קולחי השומרון 

 20.6 , נתניה עו"ד שירי שפירא -חוק שפכי תעשיה שינוי  –עם ניצן לוי 

צן בירידה לנבי מוסא     פגישה עם ניסיור עם צוות אגף ביקורת מ. רואה"מ ] יאיר וולף[ : 

 ביוב אל בירה  ,מט"ש עפרה ,773ביוב מחנה , ביוב  ואדי חרמיה בבנימין,וסיור בקדרון 

 ביוב רמאללה במודיעין עילית ,ביוב רמאללה מחנה עופר , בית חורון ,

 

22.6 
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דיון בוועדת המדע בנושא הבצורת ובוועדת החינוך  -השתתפות ביום איכות הסביבה בכנסת

  ] שלוה[  שא חינוך סביבתי.בנו

27.6 

  תיכנון סביבתי 

 4.6 פגישה במועצה אזורית מטה בנימין בנושא התנגדות למפעלי מחצבת טריפי

 15.6, 4.6 פיקוח מגרסה עינב

 15.6, 4.6 פיקוח מגרסה אבני חפץ 

 12.6, 6.6, 5.6 השתתפות בוועדות הכנסת

 7.6 אריאל 5/2היתר בניה לארובה רחוב הגליל 

 8.6 פגישה במועצה אזורית מטה בנימין עם מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

 13.6 פיקוח מגרסה אגן האיילות גבעת זאב

 13.6 פיקוח מגרסה בנעלה

 14.6 מנהא"ז -השתתפות בוועדת משנה להתיישבות

 21.6 פגישה בבית אריה בנושא הצבת מגרסה

 22.6 נופי פרת 78היתר בניה לפרט ראדון מגרש 

 26.6 1.7.17-1.8.17אישור בתנאים להצבת מגרסה בבית אריה 

 26.6 מחצבת טריפי די דבואן )מפעלים( 52/38/1הגשת התנגדות לתוכנית 

 27.6 נופי פרת 5004היתר בניה לחדר שנאים מגרש 

 27.6 1.5.17-1.5.18אישור בתנאים להפעלת מגרסה באריאל 

 28.6 1.1.17-1.1.18אישור בתנאים להפעלת מגרסה בנעלה 

 28.6 מנהא"ז -השתתפות בוועדת משנה לאיכות הסביבה

 29.6 פעולות כנגד הלישמניה  -פגישה במועצה מקומית אורנית עם מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

 29.6 השתתפות בסדנת שיקום נחלים

  שפכים 

 15.6 מחוז ירושליםעם  [נילי, דולב, נריה, נחליאל, נווה צוף.]סיור במתקני מ.א. מטה בנימין 

 13.6 סיור הכנה לסיור צוות מבקר משרד רוה"מ  נחל מודיעין מחנה עופר בית חורון

 21.6 סיור פקוח תחנת שאיבה חורשים

  פסולת מוצקה ומחזור  

 14.6 5.6 סיור  פקוח תחנת  מעבר אל בירה

סיור פקוח טובלן 

קומפוסט משואה 

 קומפוסט אור

 4,14,20,27.6 

  שיה ורישוי עסקיםתע 

 29.6, 12.6 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל
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 21.6, 8.6 ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים

וי. גולד בפארק תעשיות אריאל במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. נתנה ביקורת במפעל 

 חו"ד חיובית.

29.6 

 1.6 ות דעת לקליטת מפעל מיטב הצבעה באזה"ת עמנואל. חו"ד חיובית.הכנת  חו

הכנת חוות דעת לקליטת מפעל חב' ק.ד.מ. הנדסה ומנופים בפארק תעשיות אריאל. חו"ד 

 חיובית

20.6 

  שפכי תעשיה 

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

 12.6  ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל

בעקבות תלונות רבות של שזומנה ע"י תאגיד מים וביוב יובלים בשומרון  השתתפות בפגישה

מט"ש פארק תעשיות אריאל. טרם התקבלה עובדי מפעל אליהו זלמן על מטרדי ריח מפעולת 

 לגבי טיפול במטרד.החלטת התאגיד 

 

19.6 

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף , כוננות חומ"ס.טיפול במכשירים ובציוד

 6.6 פיקוח על חומרים מסוכנים.  .בישובים חרמש ומבוא דותןת שחיה ות בבריכוביקור

 12.6 ., פיקוח על חומסבאזה"ת ברקן ביצי כפרת במפעל וביקור

 7.6  היתר רעלים.לטיפול בבקשה  .בישוב נעלהבבריכת שחיה ביקורת 

לחידוש היתר  ות. טיפול בבקשון ושבי שומרוןים קרני שומרת שחיה בישובות בבריכוביקור

  .רעלים. החידוש אושר

13.6 

לחידוש  ותבמסגרת טיפול בבקש גבעת זאב ובית אריה יםת שחיה בישובות בבריכוביקור

 היתר רעלים.

18.6 

 19.6 אושר חידוש היתר רעלים. בבריכת שחיה בישוב אורניתביקורת 

 21.6 ביקורת במצבעת טקסטיל "האמה" באזה"ת מעלה אפרים. פיקוח על חומ"ס.

 22.6 ביקורות בבריכות שחיה בישובים נווה צוף ודולב. פיקוח על חומ"ס.

 26.6 ביקורת בבריכת שחיה בישוב כפר האורנים. פיקוח על חומ"ס.

 27.6 ביקורת בבריכת שחיה בישוב עפרה. פיקוח על חומ"ס.

 27.6 באזה"ת עפרה. פיקוח על חומ"ס.  RSTבחב' ביקורת 

 אירועים סביבתיים וחומ"ס

 שהתרחשה באירוע של שריפה במפעל ספרי מטל באזה"ת ברקן. השריפה  בטיפול השתתפות

  וכובתה תוך זמן קצר.אל מחוץ למתחם לא התפשטה מדחסי המפעל  2במתחם של 

 

 

20.6 
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  איכות אויר 

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

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

. 2017 אפרילממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכנת דו"ח איכות אויר ביו"ש בחודש 

 הדו"ח פורסם באתר האיגוד ובניטורית.
25.6 

מפעל במסגרת טיפול בתלונת עובדי  ים איבגי מוריס ואביג באזה"ת ברקןביקורים במפעל

כימאית . טיפול בשפכי מפעל אביגהמפעולת מתקן לקדם  םשנגרריח חריג על   איבגי מוריס

 מפעל אביג שמפעילה המתקן נדרשה למנוע המטרד.

15.6 

  מחצבות  

פורסם  תו"ח הביקורבניטור סביבתי של אבק. דוהשתתפות  ביקורת במחצבת כוכב השחר

 .באתר ניטורית

21.6 

 28.6 דו"ח הביקורת פורסם באתר ניטורית.ביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. 

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

 הביקורים פורסמו באתר ניטורית.

26.6 

  שקרינה ורע 

 26-27-6 ש "יושל המנהא"ז בם בדיקות קרינה מתקני

 6.6 בדיקת קרינה עירית מודיעין עלית

  מניעת מזיקים 

משרד  ,משרד הגנת הסביבה מחוז מרכז א.,  מועצה -ישיבת הכנה צוות לשמניה צופים

 מעבדה אנטמולוגית-הבריאות 

12.6 

 19-20.6 ניטור זבוב חול בצופים 

 19.6. 6.6 1.6 מודיעין עלית –ל מודיעין ניטור יתושים נח

  חינוך סביבתי וקהילה 

 , מ.א. מטה בנימין1.6 2015ביקור בקידה לסיכום פעילות פרק ב קול קורא 

 , מ.א. מטה בנימין5.6 2015ביקור במרכז יקום בנופי פרת צפיה בביצוע פעילות לגני ילדים במסגרת ביצוע קול קורא 

 6.6 שנה להתיישבות ביו"ש50 בנושא  השתתפות בועדת הכנסת

 , מ.א. מטה בנימין8.6 גן ירוק במטה בנימין -ביקור בגן גפן

 וסיכום הפעילות 2015סיור בגני ילדים שהשתתפו בפרק ג קול קורא 
 , מודיעין עילית19.6

 2016הערכות לקראת ביצוע קול קורא  -אירים פיין ואבישי הימלפארב

 , מ.א. מטה בנימין21.6 קליף בנושא הגשת דרישת תשלום למשרד להגנת הסביבה פגישת הדרכה עם קארין

  

  פניות ציבור 

נערך ביקור במקום   )אשר אינו פעיל( העשוי מאסבסטבצופים מתקן טיהור שפכים ישן 
 הנחיות לרשות וניתנו 
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 נערכה פגישה עם ואשפה פזורה והזנחה ע"י הרשותעמנואל בערימות פסולת בניין 
ישוב ההמתלוננת ומזכיר 

 דברים בניהם וסוכמו
 הועבר לטיפול המנה"אז  מגרון רם ליד הישוב -שריפת פסולת במחצבת א

הועבר למח' פקוח  ממודיעין עליתהתראות על כניסת שבת וגם שירי שבת בווליום  גבוה -תלונה מלפיד 
 במודיעין עלית

בר עם הנחיות לטיפול הוע אריאלב ית מרכז מסחרי חדשימפגעים רבים מבנ
מח' איכו"ס והנדסה 

 בעיריה
 הועבר לטיפול המנהא"ז ג'יוס-משריפות פלסטינאים מאתר חירבת סיר  צופיםב זיהום אויר
 הועבר לטיפול המנהא"ז משריפות פלסטינאים מקלקיליה צופיםבזיהום אויר 

יובלים  הועבר לטיפול של אריאלהסחלב באזור התעשייה  ריח נוראי מתמשך ברח' 
 בשומרון וחכ"ל אריאל

לא מוכרת התופעה, מ.א.   למטעי זיתים של פלסטינאים מגדליםהזרמת שפכים מ
שומרון משדרגת את 

 המתקן. 
 הועבר לטיפול הרשות  במודיעין עלית רעש ממשאית אשפה בשעה מוקדמת בבוקר

 בה ע"י רכזניתנה תשו קדומיםבמיכל תדלוק נייד שהוצב בחלון חדר שינה 
חומ"ס ופנייה שלו 

ול הרשות להרחקת פלטי
 המיכל

התייחסות מנכ"ל   ושאלה לגבי פקוח על המקום מא.ת. ניצני שלוםשאלה לגבי פליטות אויר 
 האיגוד

בוצעה בקורת של מחוז  בגבעת זאב פריצת דרך לא חוקית, שפיכה פיראטית של עפר גרוס ופגיעה בציבור ובטבע
ירושלים ויצא מכתב 

 מתאימים לגורמים ה
נשלחה להתיחסות  אל אדמות הכפר עין אל בידא מחולהטיפול בהזרמת ביוב מ

 הרשות
הועבר לרכז פסולת  במודיעין עלית עבודות בניה לא חוקיות הגורמות למטרד והשלכת פסולת בניה

 ולטיפול הרשות
האיזור לא שייך  בתפוח מערבאחזקת כלבים מסוכנים ותוקפים 

 הועבר -למ.א.שומרון 
 לטיפול המנהא"ז

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 יבה  שומרוןלאיכות  הסבאיגוד ערים          
 , 40700מיקוד   4013ת.ד.  71רח' נחשונים אריאל,     

         03-9367136פקס.   03-9367135טל.    
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 7201 יוניממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 

 
 

 חריגות מערך הסביבה היממתי 2 נמדדו יוני בימי סופת אבקחודש תחילת ב
 מק"ג/מ"קPM10 (130 .)לאבק מרחף עדין 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


