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 7201  ינואר חודשבסיכום פעילות 
 

 
  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף ניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק

 שוטף א, ניהול כספים ניהול אתר ניטורית

 5.1.17 גיא סמט ושרון פלוטניצקי דיון בנושא האשכולות והממשק שלהם עם האיגודים.

 8-10.1.17 הכנה לכנס הצלת הסביבה ביו"ש 

 9.1.17 (עופר ענבר מלרנר . קום )לות עם הדוברות תיאום פעי

 שוטף הכנת תקציב קולחי השומרון 

 11.1.17 ו. בחינה למנהלנית איגוד יהודה , מ. אדומים 

 18.1 טיפול בהעברת בעלות מוגן ירי 

 19.1; מעבדה נס ציונה  –טיפול בהרד דיסק 

 22.1 עם ניצן פרידה מחשב השכר נעם הורוביץ  בכוכב השחר 

 22.1 ישיבת הנהלת פורום מנהלי אכ"ס , מישור אדומים 

 26.1 סטודנטים לתואר שני  2סיוע בחומר מקצועי ל 

  

  כנסים / השתלמויות  

 12.1 השתתפות ביום עיון בנושא איכות הסביבה ביו"ש

 31.1 תיות ואיגודי עריםבקורס פסולת ליחידות סבי

 12.1.17 " אוניברסיטת ת"א הצלת איכות הסביבה ביו"ש  –כנס 

 15.1.17 כנס מנהלת נ. קנה שומרון אצל יוסי דגן 

 15.1 ישיבת עמותת קרן בנימין 

  16.1 ישיבת דירקטוריון קולחי השומרון 

 הרצאה לעובדי החטיבה להתיישבות , ההסתדרות הציונית " תמונת מצב של השפכים ביו"ש"

 ק. מוריה , ירושלים 
23.1 

  סיורים דיונים/  

סיור ברותם עם ד"ר קובי אנקר ופרופ' מאוניברסיטת מלבורן להכנת מחקר יישומי למתקנים 

 לטיפול בשפכים ביתיים 
1.1.17 

 2.1.17 דיון במילת"ב / רשות המים בנושא ת. שאיבה קולחי השומרון 

 3.1.17 סיור קומפוסט אור 

בני אלבז,  -ופערים סביבתיים באיו"ש  סקירת מפגעים-אצל ישראל דנציגר , מנכ"ל מ. הגה"ס 

 יצחק מאיר, ניצן לוי, אמיר ארז

4.1.17 

 5.1.17 מדידת חלקיקים באויר משריפת פסולת , מודיעין עילית 
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 9.1.17 בבקעה  שטחי השמדה -יורם ונבסט מחב' פירוטקס אלמנטים י.ע. 

 11.1.17 ו. מ. אכה"ס , המנהא"ז 

 17.1 ומפוסט אור דיון בעניין ק –במחוז המרכז 

 19.1 ניטור חלקיקים משריפות פסולת בחשמונאים  ובמודיעין עילית 

 25.1 עם רונן ממחוז המרכז אצל אמיתי , מ.א. שומרון : מטשי"ם 

  תיכנון סביבתי 

 15.1, 1.1 כפר אדומים 1002, מגרש אלון 633אלון, מגרש 753היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 1.1 ת מגרסה רחוב מוריה אריאלאישור בתנאים להפעל

 2.1 מבוא חורון 1010Aמתן היתר בניה מפעל מבושלת מגרש 

 2.1 מבוא חורון 1006Aהיתר בניה מפעל מ.כ אור תעשיות בע"מ מגרש 

 2.1 אישור בתנאים להפעלת מגרסה בנעלה, חב' רפי ואפרים קרן

 4.1 פיקוח מגרסה א"ת אריאל מערב

 4.1 פיקוח מגרסה ברבבה

 29.1, 4.1 פיקוח מגרסה פארק אתגרים אריאל

 22.1, 5.1 חב' ניסנוב -פיקוח מגרסה בנעלה

 5.1 פיקוח מגרסה בנעלה חב' רפי ואפרים קרן

 25.1, 18.1, 8.1 פיקוח מגרסה אבני חפץ

 8.1 אישור בתנאים להפעלת מגרסה בנעלה חב' ניסנוב

 9.1 מוריה אריאל רחובפיקוח מגרסה 

 18.1 ם להפעלת מגרסה בעץ אפריםאישור בתנאי

 22.1 פיקוח מגרסה גבעת זאב

 26.1 114היתר בניה טרביץ נכסים בע"מ א"ת ברקן מגרש 

 29.1 פיקוח מגרסה עץ אפרים

  שפכים 

 30.1 11.1 סיור פקוח תחנת שאיבה חורשים

 שוטף בחינת אלמנטים להעברת בעלות ת. השאיבה ] חורשים[ לבעלות דרום השרון 

  פסולת מוצקה ומחזור  

 24.1 17.1 9.1 4.1 סיור פקוח טובלן וקומפוסט משואה וקומפוסט אור

סיור פקוח תחנת מעבר 

 אל בירה
 12.1 29.1 

  תעשיה ורישוי עסקים 

 25.1, 11.1 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 30.1, 10.1 ה מעלה אפריםביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשיי

 4.1במסגרת טיפול בבקשות לרישוי עסקים.  במפעל גורי ע.ע.ע. בפארק תעשיות אריאלביקורת 
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 .הבקשה אושרה

במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק.  במכבסת שמר בפרק תעשיות בר און קדומיםביקורת 

 הבקשה אושרה

3.1 

במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. ישראטוייס באזור התעשייה ברקן על פביקורת במ

 הבקשה אושרה.

8.1 

 19.1 פיקוח על תעשייה, פלקסו פרינט באזה"ת ברקןביקורת במפעל 

 18.1 באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. הבקשה אושרה אורטגהביקורת במפעל 

עסק. נתנה חוות הנדסה באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בבקשה לרישוי הביקורת במפעל גלובל 

 דעת חיובית

18.1 

 19.1 ביקורת במפעל זלצר באזה"ת ברקן, פיקוח על תעשיה.

 22.1 חדות בפארק תעשיות אריאל. פיקוח על תעשייה.אביקורת במפעל אחווה ו

 30.1 ביקורת במפעל עתיד אריזות באזור התעשייה מעלה אפרים. פיקוח על תעשייה

 17.1 2016נת הכנת דו"ח שנתי רישוי עסקים בש

  שפכי תעשיה 

בהמשך תוצאות בדיקת  ביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. המתקן פועל באופן תקין.

 שפכים בכניסה וביציאה מהמט"ש.

4.1 

 25.1 בסביבתו. קל. פעולת המתקן גורמת לריח ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל

 4.1 .. פיקוח על שפכי תעשייהבאזה"ת ברקן קופן פבריקסבמפעל ביקורת 

  

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 15.1 פיקוח על חומרים מסוכנים..  באזה"ת שילה  EMSבמפעל ביקורת 

 25.1 ביקורת במפעל שחר כימיקלים בפארק תעשיות אריאל, פיקוח על חומס

 29.1 בישוב מבוא חורון במסגרת טיפול בבקשה להיתר רעלים ICPושלת ביקורת בקייטרינג מב

  

 אירועים סביבתיים וחומ"ס

 30.1 חומ"ס במעלה אפריםהשתתפות בתרגיל 

  

  איכות אויר                    

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

 בהמשך המסמך. דצמברגרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש ור דיגיטלי לאיגוד. בישוב וחיב
 שוטף

. 2016נובמבר ממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכנת דו"ח איכות אויר ביו"ש בחודש 

 הדו"ח פורסם באתר האיגוד ובניטורית.
8.1 
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מפעל  על ריח חריג טיפול בתלונת עובדי ה -ביקור במפעל אלומיקס בפארק תעשיות אריאל 

 נשלחה התראה. "המחרשה"במפעל השכן "המחרשה". למפעילי  תשנגרם מתהליכי צביע
23.1 

  מחצבות  

 30.1 פורסם באתר ניטורית תביקורת במחצבת כוכב השחר. דו"ח הביקור

 24.1 ביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. 

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

 הביקורים פורסמו באתר ניטורית.

29.1 

  קרינה ורעש 

טיפול בתלונת עובדי המפעל על  –ביקורות במפעל חמה כימיקלים בפארק תעשיות אריאל 
לא  מטרדי רעש חזק שנגרמים מפעולות במפעל השכן "אליהו זלמן" וביצוע מדידת רעש.

 סימלית המותרת בתקנה.נמדדה חריגה מרמת הרעש המק
 

11.1 ,19.1 

  

  מניעת מזיקים 

 שוטף הכנת תוכניות לטיפול בלישמניה ע"י הרשויות 

  חינוך סביבתי וקהילה 

הרצאה לכיתה ז בישיבת השומרון בקרני שומרון בנושא קיימות במסגרת פעילות הכיתה 

 בהקמת גינה אקולוגית בישיבה
5.1 

 , מטה בנימין9.1 גפרק  2015גן גפן בעלי במסגרת פעילות קול קורא הנחיית אורית ראובני גננת 

 , מטה בנימין16.1 פרק ג 2015הנחיית רעות גננת גן חרוב בעלי במסגרת פעילות קול קורא 

 , בית אל23.1 פרק ב 2015פגישה עם דסי מנהלת מח' נוער, היכרות ודיווח ביצוע קול קורא 

 שוטף פרק ג  2015ול קורא ליוויי גננות בנימין בביצוע ק

  פניות ציבור 

 נשלח ישירות למנהא"ז מפגע עשן תברואתי ליד ישוב נילי

 במשך כחודש 24/7מפגע רעש בישוב עלי כתוצאה מגנרטור שפועל 

מדובר בגנרטור זמני. 

יבוצע חיבור לחברת 

 חשמל

 רעש ממפעל זלמן אליהו בא.ת.אריאל

תעשיות ביצע  מ. תחום 

לא נמצאו מדידת רעש 

 ממצאים חריגים

 בית חורון -מילוי פסולת בניין ועודפי עפר

קרה יב תכנון מ. תחום 

במקום, לא נמצא ממצא 

 חריג

 זיהום אויר מקמין באריאל
הועבר לטיפול מח' 

איכו"ס בעירייה עם 
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 הנחיות

 ביוב לא מחובר שגורם למפגע שפכים בברקן

מדובר בשכונה חדשה 

שהיזם לא סיים בה את 

בודות. הנושא בטיפול, הע

המתלונן הינו צד ] הייזם[ 

 בסכסוך שנדון בבהמ"ש

 זיהום איר משריפות פלסטינאים במודיעיין עלית 
מבוצע ניטור זיהום אויר 

 ומטופל ע"י המנהא"ז

 תלונות זיהום אויר מוגזם בצופים 2

הועבר לטיפול המנהא"ז 

ובנוסף ייערך ערב הסברה 

לתושבים ע"י מנכ"ל 

 האיגוד
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 2016 דצמברממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 

 

 
 
 מק"ג/מ"קPM10 (130 .)נמדדו חריגות מערך הסביבה היממתי לאבק מרחף עדין  לאר דצמבחודש ב
 

 2017תוצאות בדיקת שפכים בכניסה למט"ש ברקן בחודש ינואר 
 ת()הבדיקות בוצעו במעבדת אילני

 
 TSS תאריך

 מג"ל

COD 
 מג"ל

BOD 
 מג"ל

TKN 
 מג"ל

 אמוניה
 מג"ל

 שמן כללי
 מג"ל

pH 

1.01 420 1800 800 54 12 80 6.8 

3.01 600 1700 810 58 14 64 6.6 

5.01 540 2000 890 55 11 92 6.4 

8.01 510 1900 880 56 14 79 6.6 

17.01 390 1700 690 52 11 77 6.7 

19.01 410 1700 710 54 12 91 6.8 

22.01 670 1600 770 56 12 78 6.9 

24.01 510 2000 800 53 11 89 6.7 

26.01 600 1900 800 54 13 83 6.9 

29.01 490 1800 790 56 12 81 6.8 

31.01 410 1900 840 60 13 77 6.7 
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 2017-תוצאות בדיקת מי קולחין ביציאה ממט"ש ברקן בחודש ינואר
 מעבדת אילנית()הבדיקות בוצעו ב

 
 TSS תאריך

 מג"ל
COD 
 מג"ל

BOD 
 מג"ל

 חנקן כללי
 מג"ל

 אמוניה

1.01 12 80 11 5 ND 

3.01 14 82 11 5 ND 

5.01 14 96 12 5 ND 

8.01 15 120 13 5 ND 

17.01 17 92 12 6 ND 

19.01 14 93 12 5 ND 

22.01 15 96 16 5 ND 

24.01 12 91 17 5 ND 

26.01 21 89 17 5 ND 

29.01 13 87 16 5 ND 

31.01 12 86 11 5 ND 

 


