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 2220 ינואר חודשבסיכום פעילות 

 
   הערות/ תאריך מנהלה  

שיפוץ איגוד: עבודה במשרדי האיגוד, הצוות עובד במבנה המליאה. 

 פגישות עבודה רבות עם אנשי המקצוע

  לאורך כל החודש

   

   כנסים / השתלמויות  

   

   

   דיונים/ סיורים  

  3.1 עם מנהל שמורת עין פרת –ים סיור נחל פרת בעקבות זיהום ביוב ירושל

 5.1 פגישה בנושא הסברה במ.א. מטה בנימין
 

 6.1 סיור בנושא דירים ובתי בד במטה בנימין עם נציג הגנ"ס מחוז ירושלים
 

 9.1 תאום עבודה עם האיגוד –פ.ע. קמ"ט איכה"ס 
 

  13.1.22 מפגש זום עם אשכול יו"ש בנושא פתרונות לפסולת וגזם 

שית האיגוד בנושא עדכון חוק עזר "ם מנכ"ל א.ע. יהודה ויועמפ.ע. ע

 שפכי תעשיה 

16.1  

  17.1 סיור שטח בקעה וצפון השומרון

 19.1.22 סיור צוות בנחל דלבים בנושא מאגרי מים להשהיית נגר
 

  23.1 דיון צוות עבודה להקמת רשדות ניקוז יו"ש עם מנכ"ל רשות ניקוז שרון

עמ"שים של האיגוד בנושא תביעת החקלאים בשל דיון עם צוות היו

 מפגעי טובלן

24.1  

יו"ר האיגוד וסמנכ"ל  –דיון בנושא פתרונות פסולת מ.א. מטה בנימין 

 שלטון מקומי הגנ"ס

31.1  

   תיכנון סביבתי 

  2.1 1110כפר אדומים מגרש  -אישור פרט ראדון

  3.1 פינוי עודפי העפר במושב מתתיהו -סיור במתתיהו 

  3.1 מסלעה אלון מורה -סיור
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  4.1 67נופי פרת מגרש  -אישור פרט ראדון

  5.1 נטליה מנהל אזרחי -פגישת הכרות ותיאום ציפיות

  5.1 73, נופי פרת -אישור פרט ראדון

  5.1 72, נופי פרת -אישור פרט ראדון

  ישיבת ועדת משנה לדרכים, מסילות ברזל ושדות תעופה ,  ישיבה מספר

2022001 

9.1  

  12.1 2022001ישיבת ועדת המשנה לאיכות הסביבה ,  ישיבה מספר  

  16.1 כפר אדומים 419מגרש  -אישור פרט ראדון

  18.1 1550/2כפר אדומים מגרש  -אישור פרט ראדון

  23.1 רשות  ניקוז יוש -פגישת זום

  24.1 1551-2כפר אדומים מגרש  -אישור פרט ראדון

  24.1 1142כפר אדומים מגרש  -רט ראדוןאישור פ

  23.1 מ.א. מטה בנימיןתכנית אסטרטגית ניצה פרקש,  -פגישת עבודה

  26.1 60/1/1תמ"א  -608ישיבת מועצת התכנון העליונה , ישיבה מספר 

  26.1 9מגה פרינט )ישראטויס(, אזה"ת ברקן מגרש  -אישור למתן היתר בניה

   שפכים 

  18.1 מריק עפרון מנכ"ל מט"ש ניר אליהו סיור פגישה עם

  18.1 סיור פגישה תאגיד יובלים מט"שים אריאל ואריאל מערב

  23.1 דיון קו גרויטציוני חדש ממודיעין עלית לנשר

   פסולת מוצקה ומחזור  

  17.1 5.1 סיור פקוח ק.אור משואה וטבלן

  25.1 השתתפות בסדנא תכנון עצירה ומיחזור

  26.1 ל דוד אלחייני בקעת הירדן פקוח אס"פ טובלןמפגש אצ

  20.1 פגישה בנושא ק.ק. מרכזי מחזור בבקעת הירדן

  תעשיה ורישוי עסקים 
 

  5.1 רישוי עסקים אריאל -פגישת הכרות

   

  10.11 , מפעםרישוי עסקים -יום עיון

  11.1 גרין אויל -פיקוח מפעל

  11.1 כימיארט -פיקוח מפעל

  17.1 אקומדיקל, פסולת מסוכנת -חפיקו

  17.1 אקומדיקל, פסולת רפואית -פיקוח

  18.1 טוב-א.א. הר -ביקור לקראת רישוי

  23.1 ביקור שחר כימיקלים
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  DHV  24.1–פגישת זום 

  25.1 מנהלת רישוי עסקים בקעת הירדן -פגישה

   שפכי תעשיה 

  24.1 השפכי תעשייה, שמרית, איגוד יהוד -פגישת זום

  26.1 עגול חברת דיגום שפכים, חוק עזר שפכי תעשייה -פגישת זום

   )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

  6.1 ובינר בנושא הסמכה לדיגום ואנליזה פסולות מסוכנותו

  , תרגיליםומ"סח ם,סביבתייחירום אירועים 

   

   איכות אויר     

  3.1 הסביבה של מ.א. מטה בנימין  דיון בועדת איכות –מפגעי קמיני עץ 

  23.1 דיון בנושא חקיקה להגבלת קמיני עץ עם אגף איכות אויר בהגנ"ס

ניטור אוויר בישוב נילי ממחצבת נטוף )חב' שפיר( באמצעות תחנה 

לניטור אבק מרחף עדין בישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד. גרף ניטור אבק 

 מסמך.בהמשך ה 2021ר דצמבמרחף עדין בחודש 

25.1 

 

ממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכנת דוחות  איכות אויר 

ספטמבר ביו"ש ופורסם באתר האיגוד ובאתר ניטורית. דו"ח של חודש 

 בהמשך המסמך. 2021

 

 

   רעש וקרינה 

   

   מחצבות 

  12.1 כוכב השחר -פיקוח מחצבה

  18.1 הנסון, נחל רבה -פיקוח מחצבה

  25.1 נטוף -בהפיקוח מחצ

   פיקוח סביבתי  

  3.1 פינוי עודפי העפר במושב מתתיהו -סיור במתתיהו 

  3.1 אלון מורה -אישור מגרסה

  3.1 אלון מורה -איתור עודפי עבר ובנין

  3.1 נילי -בדיקת מגרסה

  5.1 א"ת אריאל, תוראב -פגישה להצבת מגרסה

  5.1 לשם -פקוח מגרסה

  6.1 בתי בד -איסיור עם ערן חקל
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  9.1 מפגע סביבתי, אריאל -סיור בעקבות תלונה

  9.1 המפלסים, אלקנה -פקוח מגרסה

  10.1 דולב, ברזני -פגישה להצבת מגרסה

  12.1 בריה/ פסגות.-תחנת מעבר אל -פקוח סביבתי

  12.1 עמיחי -פקוח מגרסה

   27.1, 12.1 עדי עד -פסולת בניין

  12.1 רחלים גני בר, -פקוח מגרסה

  13.1 סיור צפון השמרון

  13.1 איתור הזרמת שפכים בסיס שקד

  16.1 מחצבת נטוף מאגר החדרה

  17.1 גלעדעם  שמרוןסיור בקעה ו

  17.1 עלי זהב -פגישה להצבת מגרסה

  20.1 תוראב, אלפי מנשה -פקוח מגרסה

  20.1 מפעל למחזור פסולת בניין א"ת קרנ"ש -בדיקת סטטוס

  20.1 טופ הנגב, עמנואל -פקוח מגרסה
  20.1 ע.ל. גיבור, עופרים -בדיקת מגרסה

  26.1 בית אל -פגישה לאישור מגרסה

  27.1 מעלה אפרים -פקוח מגרסה

  27.1 מפעלים אקומדיקל טביב א"ת מעלה אפרים -פקוח סביבתי

  27.1 תוראב, א"ת אריאל -פקוח מגרסה

  30.1 יקיר -פגשה להצבת מגרסה

  30.1 טופ הנגב, אריאל -פקוח מגרסה

  30.1 עלי זהב -פקוח מגרסה

  31.1 ברוכין, סיור מסלעות

  31.1 אלפי מנשה -פגשה להצבת מגרסה

  31.1 ענתות -פגשה להצבת מגרסה

  31.1 דחפורי הבקעה, מודיעין עלית -פקוח מגרסה

   מניעת מזיקים

   

   חינוך סביבתי וקהילה 

  3.1.22 ות במפגש פורום רכזי חינוך ארציהשתתפ

ועדת בחירת מיזמים במסגרת פרק ג קול קורא תלת שנתי לשנים תש"ף, 

תשפ"א, תשפ"ב, בהשתתפות דפנה דובב עוזרת ראש המועצה, אוהד 

זימרן מנהל מח' חינוך, זרתהון דמוזה רכזת חינוך מחוז מרכז המשרד 

 מיזמים. 3להגנת הסביבה. נבחרו 

 קרני שומרון ,5.1.22

 

  10.1.22מפגש רכזי חינוך ארצי בנושא הערכות ארצית להסברה לקראת התקנת 
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 מדיחים בגני ילדים במסגרת קול קורא מדיחים.

מתן תמיכה במילוי  -פגישה עם תמר זרזר ממועצה אזורית עמק חפר

 דרישות תשלום קול קורא תלת שנתי.

10.1.22  

גני ילדים ממטה  2לים, הוסמכו טקס הסמכת גני ילדים במחוז ירוש

 בנימין וגן ילדים אחד מבית אל.

, מטה בנימין, 10.1.22

 בית אל

 

ביקור בבית ספר יער באורנית ובמיזם קהילתי "שביל ביער" עם ישי 

 ניקריטין מנהל מח' חינוך ושרון מנהלת בית ספר.

  , אורנית11.1.22

"קדומים איפה אתה מפגש הנחייה לצוותי חינוך לקראת ביצוע פעילות 

חי וצומח" במסגרת ביצוע פרק ב קול קורא תלת שנתי בגני ילדים ובתי 

 ספר.

  , קדומים11.1.22

פגישת הערכות לוועדת בחינת מיזמים קהילתיים במסגרת ביצוע פרק ג 

 קול קורא תלת שנתי לשנת תשפ"ב עם אלה דגנית והדר מאגף ישובים

  , שומרון12.1.22

כה לבית ספר ירוק בממ"ד נחלת בנימין בעפרה עם קידום ביצוע הסמ

שניר הראל מנהל בית ספר, חגית ענתר מדריכת קיימות במשרד החינוך, 

 מיה שליט רכזת חינוך מחוז ירושלים במשרד להגנת הסביבה.

  , מטה בנימין13.1.22

פגישה עם מנהלי בית הספר ומורי מדעים ממ"ד אחיה באבני חפץ ובי"ס 

סלעית בנושא קידום הקמת גינה אקולוגית בחצר בית אנטרופוסופי ב

 הספר במסגרת ביצוע פרק ב קול קורא תלת שנתי לשנת תשפ"ב

  , שומרון13.1.22

פגישת הערכות לכנס קיימות עבור גננות מובילות במחוז ירושלים של 

 המשרד להגנת הסביבה.

13.1.22  

א תלת שנתי בחינת סטטוס הכנת דרישות תשלום עבור פרק ג קול קור

 לשנת תש"ף ותשפ"א עם אלה מחלקת ישובים.

  , שומרון16.1.22

ביקור והנחיית צוות גינה אקולוגית בממ"ד אחיה באבני חפץ במסגרת 

 ביצוע פרק ב קול קורא תלת שנתי לשנת תשפ"ב

  , שומרון17.1.22

ביקור והנחיית צוות גינה אקולוגית בבית הספר האנטרופוסופי בסלעית 

 ביצוע פרק ב קול קורא תלת שנתי לשנת תשפ"ב במסגרת

  , שומרון18.1.22

  20.1.22 השתתפות בפגישת צוות היגוי מרחב ביוספרי מדבר יהודה

ועדת בחינת מיזמים במסגרת ביצוע פרק ג קול קורא תלת שנתי לשנת 

תשפ"ב עם זרתהון דמוזה רכזת חינוך מחוז מרכז במשרד להגנת 

 חלקת ישובים.הסביבה, אלה ודגנית ממ

  , שומרון20.1.22

פגישה עם ניצה פרקש מחלקת אסטרטגיה במועצה אזורית מטה בנימין 

בנושא תכנון אסטרטגי בתחום הקיימות ואיכות הסביבה, יחד עם גלעד 

 בן ארי, חזי ליפל, עוזיאל לופז וגבי סולומון.

  , מטה בנימין23.1.22

עבור תכנית טיפול הנחיות של המשרד להגנת הסביבה  -מפגש זום

במפגעי ניקיון במסגרת ביצוע קול קורא ניקיון המרחב הציבורי עם שרון 

 פלוטניצקי וזיוית לינדר.

24.1.22  
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מפגש היכרות עם מורי מדעים במסגרת שיתוף פעולה עם תחיה שיטרית 

מדריכת מדעים במשרד החינוך, בנושא פעילות לשמירת מגוון מינים 

 וטבע עירוני.

שומרון,  ,24.1.22

קדומים, אורנית, קרני 

 שומרון, עמנואל

 

  , בקעת הירדן25.1.22 פגישת צוות היגוי סקר טבע במסגרת ביצוע קול קורא סביבטבע

פגישת הסברה של המשרד להגנת הסביבה לקראת פרסום קול קורא דו 

 שנתי חינוך וקהילה עם זיוית לינדר.

31.1.22  

   פניות ציבור 

   

 על זיהום אויר בעץ אפרים מקמין עץ פניה חוזרת
הפניה הועברה לרשות 

 ולמשרד הגנת הסביבה

 

 מפגע בריאותי וסביבתי חמור של ריח חריף מקמין עץ בכפר אורנים

הופנה לרשות ולמשרד 

הגנה"ס ונישלחה 

 תשובה ל[פונה

 

 תלונה על שפיכת עודפי עפר בשטח פתוח  באריאל

בוצע סיור במקום 

קדים מדובר על מס' מו

 -לשפיכת עדפי עפר

 הועבר לטיפול הרשות 

 

 שפיכת עדפי עפר מעל פסולת בניין בעדי עד

בוצע סיור במקום נשלח 

דוח סיור והנחיות 

 לרשות 

 

 פנייה חוזרת על שפכי ביוב הזורמים לטיילת בעמנואל
הנושא  -נשלחה לרשות 

 טופל

 

 תשלום חד פעמי לשימוש בקמין גז

 -לא שייך לאזורינו 

ונה הופנה ליח' הפ

 המתאימה

 

   

 
 
 

 2202 ינוארממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
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 ערך הסביבה היממתיהמחריגות  ונמדד לא 2022ינואר  בחודש
 .(מק"ג/מ"ק 130) PM10עדין  לאבק מרחף

 
 באתר מנ"א 2022לא קיימים דוחות ניטור אוויר לשנת 

 
 
 
 
 
 
 

 


