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 9201 ינואר חודשבסיכום פעילות 

 
 
  תאריך /הערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 14.1 בטייבה  הנהלת פורום מנהלים )דיון בנושא אשכולות(

 15.1  2019 תקציב לשנת -וועדת כספים 

 , דיון יחסי   חוק עזר שפכי תעשיה  אישורמליאת מועצת האיגוד : בחירת יו"ר , מ"מ יו"ר ,
 מורשי חתימה, איגוד / אשכול רשויות 

 וועדות: כספים, מכרזים, בקורת
 אגרת חומ"ס

 

15.1 

 שוטף  הכנת כנס שת"פ ישראלי / פלסטיני כלכלי סביבתי 

 27.1 מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה -פרידה מישראל דנציגר 

 27.1 מנכ"ל מ. הגה"ס  –סמט  י.ע. הנהלת פורום מנהלי אכ"ס עם גיא

 29.1 לניקוז + ו. משנה להתיישבות 62תמ"א  -מת"ע 

  כנסים / השתלמויות  

 10.1.19 עבודה בגובה –השתלמות -בסדנההשתתפות 

 14.1 פתיחת תערוכת אומנות סביבתית ] כולל תצוגה של שרון שלנו[ בהיכל התרבות אריאל 

 28.1 מזהמי אוויר במחוז מרכז המ. להגנת הסביבה בנושא טיפול בהשתתפות ביום עיון 

 .1.1 ירושלים  שא מחקרי לשמניהויום עיון בנ

 16.1 השתתפות בתרגיל מל"ח מ.מ. קדומים

 18.1 השתתפות בביקורת מל"ח אורנית

  דיונים/ סיורים  

 2.1 עם נציגי המשרד  פגישה בנושא הלישמניה בבית אל

 2.1 אריאל ערן ויונתן מנכל החברה הכלכלית אריאל  י.ע. והיכרות עם מנהל א.ת.

 3.1 סיור תחילת עבודות תשתית למפעל המיון והטיפול יוניברב בעמנואל 

 8.1 אישור ביצוע פיילוט מחקרי למטשים ביתיים  –סיור עם קובי ממו"פ מזרח לישוב תומר 

 15.1 י.ע. עם מנכ"ל בית אריה 

 23.1  בנושא אזורי תעשייה ן נתן אורן מחל"פ בנימיפגישה עם 
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פיילוט לטיפול בלשמניה באמצעות  -דיון מ.א. שומרון אגף שפע וטרינר וד"ר עדו צורים

 הדברה דרך השפנים
28.1 

 29.1 יובל סבר ] רט"ג[ + קובי אנקר ] מו"פ [ כאן בענין טיפול שפכי ואדי חרמיה

 30.1 עם אסף דטנר טיפול בפסולת עירונית מ.א. מטה בנימין

 28.1 פגישה עם יזמים טיפול טרמי בפסולת גזם ודקלים בקעת הירדן

 27.1 סיור פקוח רפת דאבח נתיב הגדוד

 31.1 סיור עם המו"פ נחל שילה וחילוץ 

  

  תיכנון סביבתי 

 1.1 2.1.19-2.3.19אישור בתנאים להפעלת מגרסה באלקנה ר.ח עבודת עפר בע"מ 

 2.1 1.1.19-30.6.19באבני חפץ י.ד עשוש תשתיות בע"מ אישור בתנאים להפעלת מגרסה 

 3.1 למסמך סביבתי למתקנים פוטו ולתאים ענתות תהתייחסו

 8.1 אלון 750היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 9.1 כפר אדומים 440היתר בניה פרט ראדון מגרש 

-11.1.19אישור בתנאים להפעלת מגרסה בברקן וליד חסן תשתיות עפר ופיתוח בע"מ 

11.2.19 

9.1 

 17.1 13.1.19-13.2.19 1אישור בתנאים להפעלת מגרסה ניידת בבית אריה מ.א.ח 

 17.1 אישור אוגדן בניה ירוקה רימונים

 20.1 נופי פרת 38היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 20.1 אורנית 121/23תוכנית  1פטור לבדיקת מזהמי קרקע  מגרש 

 23.1 21.1.19-21.4.19נה רחמני ד. עבודות עפר בע"מ אישור בתנאים להפעלת ניידת אלק

  שפכים 

 22.1 8.1 סיור בתחנת שאיבה חורשים

 שוטף בדיקת תכנית מו"פ מזרח לטיפול בשפכי ואדי חרמיה 

  פסולת מוצקה ומחזור  

 22.1, ו3,9,17 סיור פקוח בטובלן ובקומפוסט אור

 27.1 סיור פסולת בניין במגדלים אתר בניה

 29.1 + סיור תחנת מעבר פסגותבמטה בנימין גישה פ

  תעשיה ורישוי עסקים 

 24.1, 7.1 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 31.1, 13.1 ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים

 להגנת הסביבה: משרדה יביקורת במפעל י. ברוש באזור התעשייה ברקן בהשתתפות נציג

 הבקשה אושרה.טיפול בבקשה לרישוי העסק. 

3.12 
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 13.1 ביקורת במפעל אימן איטרנשינל באזה"ת מעלה אפרים, פיקוח על תעשייה

להגנת  המשרדבהשתתפות נציגי  קראוס תעשיות בפארק תעשיות אריאל ביקורת במפעל

 הטיפול נמשך.לרישוי העסק.  הטיפול בבקש הסביבה:

9.1 

 13.1 באזור התעשייה ברקן, פיקוח על תעשייה  MTIיקורת במפעל ב

 22.1 ביקורת במפעל וי. גולד בפארק תעשיות אריאל, פיקוח על תעשייה.

 29.1 סיור באזור התעשייה ברקן. פיקוח על תעשייה

ביקורת במפעל תירוש דוד בפארק תעשיות אריאל בהשתתפות נציגי המשרד להגנת 

 קשה לרישוי העסק. הטיפול נמשךהסביבה: טיפול בב

30.1 

פגישה במחלקת רישוי עסקים עיריית אריאל בהשתתפות נציגי המשרד להגנת הסביבה: 

 שיתוף פעולה ברישוי מפעלי פארק תעשיות אריאל.

30.1 

 6.1 2018הכנת דו"ח שנתי לרישוי עסקים בשנת 

  שפכי תעשיה 

 29.1, 8.1 . באופן תקין המתקן פועלביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. 

 24.1, 7.1  .גרמה לריחפעולת המתקן ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. 

 24.1 ביקורת במפעל אחווה אחדות בפארק תעשיות אריאל, פיקוח על שפכי תעשייה

 31.1 ביקורת במצבעות האמה ומוליתן באזור התעשייה מעלה אפרים, פיקוח על שפכי תעשייה

  )חומ"ס( ואסבסט ניםחומרים מסוכ 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 7.1 , פיקוח על חומ"סבפארק תעשיות אריאל שח כימיקלים ביקורת במפעל

 8.1 , פיקוח על חומ"סבמפעל כמיארט בפארק תעשיות אריאלביקורת 

 חרום אירועים סביבתיים וחומ"ס,

 2.1.19 אלכיסוי אתר פסולת בוער ממערב לא.ת. ארי

 22.1 ליד אריאלבוערת אתר פסולת ] רט"ג[ סיור עם משה מינץ 

 30.1 ביוב בית אריה מט"ש  -ביבתי א.ס

 30.1 א.ס. ביוב עופרים מט"ש 

 30.1 7א.ס שערי תקווה ביוב בולם 

  איכות אויר                    

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

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

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

 סם באתר האיגוד ובאתר ניטורית ומצ"ב.פור הדו"ח. 2018
14.1 

   חרום

 16.1 תרגיל מל"ח בקדומים 
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 24.1 ביקורת מל"ח באורנית 

  מחצבות 

 31.1 ביקורת במחצבת כוכב השחר. דו"ח הביקורת פורסם באתר ניטורית.

. אתרי הפיתוח של דחפורי הבקעה במודיעין עיליתוב ביקורות במחצבת נטוף חב' שפיר

  ות הביקורות פורסמו באתר ניטוריתדוח

21.1 

 20.1 באתר ניטורית םביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. דו"ח הביקורת פורס

  פיקוח סביבתי

 2.1 גיתית -פגישה למיקום מגרסה ניידת

 29.1, 22.1, 3.1 אבני חפץ -פיקוח מגרסה ניידת

 29.1, 22.1, 13.1, 3.1 אלפי מנשה –פיקוח מגרסה ניידת 

 28.1, 22.1, 13.1, 3.1 אלקנה, ר.ח.  -פיקוח מגרסה ניידת

 3.1 עץ אפרים -פיקוח מגרסה ניידת

 6.1 בירה-פיקוח תחנת מעבר פסגות/ אל

 20.1, 6.1 אדם -בדיקת מסלע, התגוננות כנגד לשמניה

 7.1 ברקן, וליד חסן -פגישה למיקום מגרסה ניידת

 30.1, 23.1, 14.1, 8.1 בית אריה -פיקוח מגרסה ניידת

 30.1, 23.1, 14.1, 8.1 נילי   -פיקוח מגרסה ניידת

 30.1, 23.1, 14.1, 8.1 נעלה -פיקוח מגרסה ניידת

 31.1, 23.1, 8.1 גבעת זאב -פיקוח מגרסה ניידת

 9.1 סיור איתור/תיעוד פסולת בניין יקיר

 9.1 55/6סיור קו נחל קנה כביש 

 28.1, 22.1, 14.1 סן, וליד חברקן -פיקוח מגרסה ניידת

 14.1 ברקן, וליד חסן -בדיקת מסלע, התגוננות כנגד לשמניה

 15.1 השלכת פסול בניין, יקיר -פגישה עם נציג של וליד חסן

 21.1 א.ת. מעלה אפרים  -פיקוח סביבתי

 27.1 מגדלים -סיור איתור פסולת בניין

 27.1 סיור טובלן

 27.1 נתיב הגדוד -סיור מפטמה

 29.1 אלון מורה, הר כביר -ת מסלע, התגוננות כנגד לשמניהבדיק

  חינוך סביבתי וקהילה 

עם שניר הראל  2018כתיבת מסמכי הסמכה לבית ספר ירוק במסגרת הגשת קול קורא 

 מנהל בי"ס נחלת בנימין בעפרה.
 , מטה בנימין1.1

 , אריאל7.1 פגישת היכרות עם עמותת 'יחד אריאל'

במועצה אזורית שומרון, עם  2017יות לביצוע במסגרת פרק ג קול קורא ועדה לבחינת תכנ

מרכזת חינוך וקהילה מחוז  -מנהל מחלקה לעבודה קהילתית, וזרתהון דמוזה -ציון זהבי
 , שומרון7.1
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 מרכז, המשרד להגנת הסביבה.

פגישה עם מנחם לב מנהל מח' חינוך ויאיר כהן מורה בממ"ד בית אל בנים בנושא הגשת 

 2018ול קורא ק
 , בית אל10.1

 , מטה בנימין13.1 חידון ארץ בנימין בנושא איכות הסביבה עם מיכל כהנא

 , אלפי מנשה14.1 2017חיון מנהלת מתנ"ס אלפי מנשה בנושא ביצוע פרק ג קול קורא -פגישה עם אירית רמון

 , בקעת הירדן20.1 השתתפות בפגישה של וועדת איכות הסביבה של מועצה אזורית בקעת הירדן

 , שומרון23.1 2017הנחיית פעילים בשקד במסגרת ביצוע פרק ג קול קורא 

תלת שנתי, מילוי טופס תקציב מול ביצוע  -2018כתיבת תכנית מקצועית עבור קול קורא 

( ותמיכה בהגשת המסמכים במערכת k004( וטופס תקציב משולב לשלוש שנים )149)

 מרכבה

פי שוטף, עבור: אריאל, אל

מנשה, אלקנה, בית אל, בית 

אריה, גבעת זאב, מודיעין 

עילית, עמנואל, קדומים, 

קרני שומרון, בקעת הירדן, 

מטה בנימין, שומרון 

ואורנית )עבור אורנית רק 

 מעקב(.

  פניות ציבור 

  
 הועבר לטיפול המנה"ז אתר שריפת פסולת פלסט' ממערב לאזור תעשיה אריאל מערב 

רכז תעשיות שוחח עם  ית בנושא רעש ממפעל צמיגים וגומיתלונות מחיננ2 
המתלונן, בוצעה מדידת רעש 

שתוצאתה כי הרעש האינו 
 חריג

העבודה מסתיימת היום,  בסלעית נזקים ממחפירות וקידוחי כלונסאות
מנכל האיגוד שוחח עם 

המתלונן והתלונה הועברה 
 לידית הרשות

הרשות עם  יפולהחזר לט בצופים ריח חזק מארובה של שכן
 הנחיות

בוצע ביקור בשטח עם מפקח  ניה רבה כתוצאה מעבודות חידוש רחוב הראשונים בישוב יקירבפסולת 
 האיגוד ונציגי הרשות 

בוצע ביקור של פקח האיגוד  השלכת פסולת בניין בגבעון מזרח )גבעת זאב(
מדובר בפסות בניין מעורבת 

 בפסולת 
 הועבר ללטיפול המנהא"ז לת סמוך לשערי תקוהזיהום נחל כתוצאה משפיכת פסו

 הועבר לטיפול המנהא"ז בעירה הבוקר מדרום לגדר אריאל ) בין אריאל לסלפית(
בוצע סיור במקום ע"י רכז  ריח רע מהרפת בנתיה הגדוד

רואקולגיה, הממצאים גא
נלחו לבעל הרפת ולמחוז 

 מרכז
 הועבר לטיפול הרשות שריפת שאריות מנגריה בסלעית

ששלחה פקח, במקום נמצא 
קמין תקני שמחמם את 

החלל ומופעל על ידי עצים 
 תקניים 
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 9201 ינוארממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 

 
 

 חריגות מערך הסביבה היממתי 3נמדדו אובך וסופות אבק   בימיינואר בחודש 
 .(מק"ג/מ"ק 130) PM10עדין  לאבק מרחף
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