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 7901 ינואר חודשבסיכום פעילות 
 

 

  / תאריךהערות מנהלה 

 שוטף ניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק

 במהלך החודש תוכנה לניהול מסמכים ומשימות גבי וחזי\בחינה ובחירה חברה

 1.1.1. ישיבת דירקטוריון קולחי השומרון ] נחל קנה[ באלקנה

 51.1.1 ישיבת צוות 

 51.1.1 תוכנית עבודה שנתית  –לי היחסי"ם מחוז מרכז: דיון עם מנה

 11.1.1. מליאת מועצת האיגוד ] באורנית[ 

 111.1.1 בדיקת התקשרויות לספק תיקשורת והעברה לסלקום 

 כנסים / השתלמויות

  יום צוות סביבה חקלאית ב גן הנדיב הצגה טיפול בפסדים

 11.1.1. פורום מנהלים בת"א 

+ יורם, מילכה, שאקר, נציג לש"מ, אצל מנכ"ל מ1 הגה"ס לפלר חידות סביבתיות פגישת עבודה עם מנהלי י

 אבי

111.1.1 

 111.1.1 פריצות דרך בתחום הבנייה הירוקה-1  11.1תערוכת קלינטק 

 111.1.1 אזכרה ואבן פינה לאתר הנצחה לרון נחמן ז"ל 

 111.1.1 הרצאה : קונפליקטים סביבתיים ביו"ש  בעת נחת עפרה 

 יונים/ סיוריםד

 51.1.1 פורום ניקוז אצל רען ארבל  במנהא"ז

 1.1.1.. המשך תיכנון נחל קנה  –ם -עם א1 יפה מ1 הגה"ס י

קולחי  –, המשך הזרמה באמצעותנו מאסף מתן נירית -אגוזי עם אבי צייזל וברדוגו במ1א1 דרום השרון   

 השומרון 

..1.1.1 

 1.1.1.. א1ת1 מתתיהואירוע שריפת מפעלים  -כוננות סביבה

 11.1.1. עם המתנגדים במ1א1 מטה בנימין  אס"פ רמון -דיון בנושא מטמנה

עם נציג תאגיד מיתב ונציג תאגיד מעיינות המשולש  אצלינו פגישה  -פתרון קצה לביוב כפר ברא וג'לג'וליה 

 קולחי השומרון  -והמתכנן ראדי מסארוה

11.1.1 

 11.1.1. יובלים עם שי יוסף וגבי תורג'מן דיון על ניהול וניטור תאגיד 

 11.1.1. התנגדות לת1 מעבר לפסולת בברטעה  –י1ע1 עם מהנדס מ1א1 שומרון 

 11.1.1. אכה"ס ביו"ש  –דיון אצל ס/ השר אקוניס עם ראשי המועצות האזוריות 

 11.1.1. סיור במפעל אול טרייד למיחזור פ1 אלקטרונית בברקן  

 11.1.1. כ"ס לפלר בנושא עמדת מ1 הגה"ס לאס"פ רימונים דיון אצל מנכל א
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 1.1.1.1 ביטול החלטת ו1 התנגדויות בנושא אס"פ רימונים  –דיון במת"ע 

 1.1.1.1 בנושא אתר שיקום קרקעות ומט"ש גלגלדיון ברט"ג ] קליה[ 

 111.1.1 מתן עדות לתחקיר אירוע שריפה במתתיהו 

 111.1.1 ניטור נ1קנה-אלדד אלרום ועמוס מרטג י1ע1 

 111.1.1 תאצל מנכ"ל מ1בנימין=ו1 הגוי הפרדת פסול

 111.1.1 ביקור וסיור עם מנכ"ל הגה"ס לפלר במפעל אול טרייד ברקן 

 תיכנון סביבתי 

 .1511 המנהל האזרחי -השתתפות בפורם ניקוז

 .1111 מתן היתר בניה לחווה חקלאית במבוא חורון

 .11.. "ש ערבות הירדן אתר שיקום קרקעות קומפוסט אורתמיכה בתוכנית מתאר מט

 .11.. לתוכנית סילוק שפכים קו ביוב עמנואל תהתייחסו

 .11.. אלון 111מתן היתר בניה )פרט ראדון( מגרש 

 .111. יוש פורום ירוקבהשתתפות 

 .1111 במגרסה בנעלה  תביקור

 .1111 במגרסה בבית אריה תביקור

 .1111 תחנת מעבר ברטעה  11../11לתוכנית  תהתייחסו

 .1111 במגרסה לשם תביקור

 .1111 השתתפות ביום עיון למתכננים

 ,.1.1.1.1,111, 51.1.1. ועדות תיכנון 

 שפכים

 .1,1111.,1 סיור פקוח תחנת שאיבה חורשים 

 שוטף עידכון דו"ח מטשים 

 פסולת מוצקה ומחזור

 .1,1,11.,1.,1,. סיור פקוח בטובלן

 .111. סיור פקוח באס"פ בראון

 111.1.1 אס"פ בראון –ישיבת בירור במחוז מרכז 

 שוטף פגישות ברשויות לקידום מיחזור חוק האריזות 

 תעשיה ורישוי עסקים

 .1.11, .1111 ביקורות במפעל "גרין אויל" באזה"ת אריאל מערב 

 .1111, .111. יםו"אקו מדיקל " באזה"ת מעלה אפר ביקורת במפעלים  "ביודיזל"

 111.11.5 השתתפות בוועדת אכלוס פארק תעשיות שח"ק

 .111. ביקור במפעל אולטרייד באזור התעשייה ברקן

ת במפעל דומאר בפארק תעשיות אריאל במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק1 הבקשה אושרה בתנאים ביקור

 סביבתיים

.111. 
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 .1.11 ביקורת במפעל עופרטקס באזה"ת ברקן

 במסגרת טיפול בבקשות לרישוי עסקים:מר רועי טל נציג המ' להגנת הסביבה ביקורות במפעלים בהשתתפות 

מטלוב, כמיארט, תירוד דוד וגרין אויל בפארק תעשיות אריאל ומפעלים פרופימאט וקבוצת אלון מפעלים 

 באזור התעשייה ברקן1

1111. 

  

 שפכי תעשיה

ותכנית דצמבר י אזור התעשייה וברקן: הוכן דו"ח הפיקוח של חודש ניהול מערך הפיקוח על שפכי מפעל

 הדו"ח בהמשך המסמך1 ,ינוארהפיקוח לחודש 

1111. 

 .1,11 שהתקיים במנהלת אזה"ת ברקן השתתפות בפורום שפכי תעשיית ברקן

 .1111 1 ביקור במט"ש של פארק תעשיות אריאל

 .1111, .1.11 ,.1111 במט"ש של אזור התעשייה ברקן1  יםביקור

 .1111 1שילהביקור במט"ש 

 חומרים מסוכנים

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס

 .11.. , פיקוח על חומ"סשחר כימיקלים בפארק תעשיות אריאלביקורת במפעל 

 .1.11 פיקוח על חומ"ס1 ביקורות במפעל כמיארט בפארק תעשיות אריאל,

 .1111 עשייה שילה, פיקוח על חומ"ס1באזור הת  EMS ביקורת במפעל

 .1111 ביקורת במפעל סלטי שמיר באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"ס

 .11, יום עיון קרקע מזוהמת בתל אביב

 .epa 1111סט סקירה השתלמות אסב

 אירועים סביבתיים וחומ"ס

 .1111 באת הסיור1  ח חריגרי הובחןלא  1על ריח קשה הישוב תבתלונת תושבטיפול סיור בישוב ברקן במסגרת 

ביקורת במפעל גרין אויל בפארק תעשיות אריל עקב גילו זיהום קרקעה בשמן מינראלי ע"י המפעל1 נתנו 

 נוגע לטיפול בקרקע המזוהמת: איסוף הקרקע ופינויה לאתר המורשה לכך על פי כל דין1דרישות ב

1111. 

 במהלך החודש מתיתיהו סיור וסיוע למחוז ולמשרד בחקירה שריפת מפעל בא1ת1

 איכות אויר

ניטור אויר בישוב נילי ממחצבת נטוף )שפיר( באמצעות תחנת לניטור אבק מרחף עדין בישוב וחיבור דיגיטלי 

 המסמך1בהמשך  ינואר1 גרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש לאיגוד
 שוטף

1 הדו"ח פורסם 11.5-דצמבר חודשנת דו"ח איכות אויר ביו"ש בממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכ

 ניטורית1האיגוד ובאתר  באתר
1111. 

 מחצבות 

 .1111 ניטורית1 ביקור פורסם באתר ה1 דו"ח ביקורת במחצבת כוכב השחר

 .1,11 באתר ניטורית1 דוחות הביקורים פורסמו1 ביקורות במחצבת "נטוף" ובאתר פיתוח ובניה במודיעין עילית

 .1111 ניטורית ון נחל רבה1 דו"ח הביקור פורסם באתר ביקורת במחצבת הנס
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 ורעש קרינה

 .111 בדיקת קרינה מוסדות חינוך אריאל בתי ספר יסודי ועל יסודי

 מניעת מזיקים

 שוטף סיורי ביקורת לישניה , 

 חינוך סביבתי

  

מ1א1 בקעת הירדן  ירדןהקמת מרחבי פעילות לאורח חיים בר קיימא בגני הילדים בקעת ה -ביצוע קול קורא

./1./.1 

 פעילות חצרות קיימות בעלי -11.1הערכות לכתיבת תוכנית קול קורא 
מ1א1 מטה בנימין 

1/1./.1 

 1./.1/..אריאל  11.1הצגת רעיונות לפעילות לקראת קול קורא  -מפגש עם מנהלי בתי הספר באריאל

1א1 בקעת הירדן מ בבקעת הירדן 11.5ביצוע קול קורא  -פגישה עם אילה סדן

.1/1./.1 

 -למידה לקראת פעילות "בית ירוק" -פגישה עם ברברה אנדרס בהשתתפות קרן סטחי ב"בית בטבע" בתל אביב

 הקמת מרחבי פעילות לאורח חיים בר קיימא בגני הילדים

 1./.1/1.מ1א1 שומרון 

"בית  -11.5צוע קול קורא הערכות לבי -פגישה עם מחלקת חינוך, מפקחות וצוות פדגוגי של גני קדומים

 הקמת מרחבי פעילות לאורח חיים בר קיימא בגני הילדים -ירוק"

 1./.5/1.קדומים 

 1./.5/1.בית אל  הצגת פעילות מנהיגות נוער ירוקה וחשיבה על המשך הדרך  -פגישה עם רננה מנהלת מח' נוער בית אל

 1./.1/1. מפגש רכזות חינוך מחוז ירושלים ביח"ס בית שמש

 1./.1/.1מ1א1 שומרון  11.5סיור עם קרן סטחי בגנים המשתתפים בפעילות ה"בית הירוק" במסגרת ביצוע קול קורא 

 1./.11/1 קורס שומרון של מכללת הרצוג -הרצאה בנושא איכות הסביבה בשומרון ובנימין

 1./.11/1 רכזת חינוך מחוז ירושלים –פגישה עם מיה שליט 

מודיעין עילית  הצגת הסמכה לבי"ס ירוק -בי"ס מעלות בת שבע

11/1./.1 

מודיעין עילית   11.5מעקב אחר ביצוע קול קורא  -איריס פיין

11/1./.1 

מ1א1 מטה בנימין  היכרות עם צוות חינוכי של חווה חקלאית בכוכב יעקב

11/1./.1 

 1./.11/1אורנית  אורנית -חינוך להפרדת פסולת האריזות לפח הכתום 

בקרני  11.5הערכות לביצוע קול קורא  -ם מאיר מנכ"ל קרני שומרון וישראל דימנט מנהל המתנ"ספגישה ע

 שומרון

 1./.11/1קרני שומרון 

 פניות ציבור

 רעש ואבק מעבודות בניה בלשם
נשלח לרשות בצירוף הנחיות 

 ומענה למתלוננים
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 בנית מוסד חינוכי צמוד לבתי מגורים בעמנואל
את  הועבר לרשת שהזמינה

 התושב לוועדות 

 בוצעה פניה להנדסת הרשות הפעלת מגרסה בנעלה הגורמת לרעש וריח חזק של דלק בנעלה

 ריחות רעים הגורמים לסחרחורות בברקן

הנושא בטיפול מ1א1שומרון 

קוח שלנו1 וסילי שוחח עם פוב

 המתלוננת

 
 

 
 5102 ינוארממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 

 
                                    

 

 
 
 
 

 מק"ג/מ"קPM10 (250  .)לא נמדדו חריגות מהתקן היממתי לאבק מרחף עדין  רינואבחודש  :הערה לגרף
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 1022 -דצמברדו"ח חודשי: פיקוח על שפכי מפעלי אזה"ת ברקן בחודש 
 

מפעלים. בטבלה להלן  27שפכים של  דצמברשייה ברקן נבדקו בחודש במסגרת פיקוח על שפכי מפעלי אזור התע .2
 (:שפכי המפעלים )הריכוזים במג"ל מרוכזים נתוני בדיקת

 

 
 
 

 : לטבלה הערות
 

 מג'/ל'.   2000 -מג'/ל' לשאר המפעלים  00למפעלי גימור וציפוי מתכת הוא  TSSתקן  -
  מג/ל'. 1000 -מג"ל' לשאר המפעלים  500למפעלי גימור וציפוי מתכת הוא  CODתקן  -
 לא נערכה בדיקת המזהם. -

ND - .ריכוז המזהם מתחת לסף הרגישות של הבדיקה 
xxx - .ריכוז המזהם שחורג מהתקן הנדרש 

 הבדיקות בוצעו במעבדת אילנית.     -
 
 
 
 

 תאריך המפעל
 הדיגום

pH COD TSS שמן 
 מינרלי

 שמן
 כללי

Cl Cr Al דטרגנט 
 נוניוני

3SO  סול
 פיד

 02 אביג
12 

9.8 
9.7 

- 
- 

8 
22 

- 
- 

- 
- 

210 
89 

0.2 
0.1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 02 מוליתן
11 

9.8 
9.8 

2200 
890 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

000 
020 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

210 
220 

ND 
ND 

 - - - - ND - - - - - 9.8  02 אור ברקן
 אם.סי.אי

 
08 
12 

9.9 
9.7 

- 
- 

21 
12 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

10 
28 

- 
- 

020 
010 

- 
- 

 - - - - 0.2 - - 27 - - 7.2 20 אנרקון
 - - - - - - 75 - - 2900 7.0 11 אחווה

 - - - - - 200 - - - 2800 8.0 11 ביצי כפר
סלטי שמיר 

1009   
05 
11 

7.1 
7.2 

1000 
1000 

- 
- 

- 
- 

90 
72 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 - - - - - - - - - 2800 9.9 11 תבואות בר
 - - - - - - 97 - - 2800 7.2 02 אנטיקוביץ

 - - - - - - 27 21 - - 9.8 12 איילת ברקן
 - - - - - - 98 22 120 980 7.2 12 פזאל
רתק 

 תעשיות
12 7.1 890 201 20 99 - - - - - - 

 - - 7.1 - - 210 - - 080 2000 9.9 29 וור-טופ
 - - - - - - 22 22 75 990 7.9 20 קבוצת אלון
 - - - - - - 28 21 - - 9.9 12 סנטר פלסט

מכבסת 
VIP 

18 7.2 1700 310 - - 220 - - 0.1 - - 

             
 911/ 1-71  התקנים

0111 
/41 

7111 
01 711 341 1.9 09 7 911 7.1 
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התגלו חריגות גבוהות בריכוז של  VIP -מפעלים ששפכיהם נבדקו בחודש דצמבר בשפכי מכבסות טופ וור ו 27בין  .1

לבעלי המכבסות נשלחו מכתבי התראה על כך כולל דרישת להפסיק הזרמת וניונים )ראה הטבלה(. דטרגנטים נ
 בשפכי מפעל אם. סי. אי. )  TSS של . בנוסף לכך נמדדה חריגה בריכוזהשפכים החריגים למערכת הביוב הציבורית

(MCA.המפעל הותרה על כך . 

 

הם נדרשו להפסיק באופן מיידי הזרמת את השפכים  02.21.22 -במכתבי ההתראה שנשלחו לבעלי המכבסות ביום ה .0
בעלי להגיש תכנית הטיפול בבעיה ולו"ז ביצוע מזורז.  22.21.22החריגים למערכת הביוב הציבורית  ועד תאריך 

 נמשכת הזרמת השפכים החריגים ולא הוגשו תכניות לטיפול בבעיה. !המכבסות לא ענו לדרישתנו
 

 בצעדי אכיפה כנגד העסקים . לאור האמור לעיל יש לנקוט .3
 
 
 

                                          
 , רכז תעשיות וחומ"ס.ר וסילי רודסקיד" : הכין

 


