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 7201  אוקטובר חודשבסיכום פעילות 
 

 
  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף ניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 3.10 סיכום הפסקת דוברות עם ע. ענבר 

 17.10 לימודי סביבה -עם ניצן מנכ"ל אונ' אריאל אצל יורם שי 

 23.11,24.11,29,11 הערכות להגשת קול קורא מאוחד  למ. הגה"ס 

  

  כנסים / השתלמויות  

 22.10 ] הרצליה[  לצוות מחוז מרכז המשרד להגנ"ס שעות חרום ה בנושאהשתתפות בהדרכ

 15.10 ישיבת הכנה לתוכניות עבודה תלת שנתיות לק"ק יחסי"ם 

  דיונים/ סיורים  

 15.10 השתתפות בפורום פח כתום מרכז שלטון מקומי  )חזי (

בני, גידי, אלון, איצ'ה, בנדה, גתית, נציג  -בנושא מניעת שריפות בשומרון  -ציגר דנאצל 

 משטרה ירוקה

1.10 

משתתפים: יורי, מקס,  -במילת"ב ת"א  בענין הסכם רכישת ת.ש. חורשים מקולחי השומרון

י קולח -חכ"ל דרום השרון, איציק -מעיינות המשולש, איתן בן ציון -משה גראזי, נאיל עוביידי

 השרון

2.10 

 3.10 ברימונים : הערכות להכנת אוגדן בניה ירוקה 

 , 23.10 דיון בנושא חוק עזר שפכי תעשיה עם רינה , וסילי, ניצן , שמרית ,בא"ע יהודה : 

תביעה ייצוגית עם  -פגישה אצל עו"ד קלעיבענין תביעה ייצוגית איגוד + קולחי השומרון: 

 רינה ואשי

24.10 

 26.10 ציגר ובני א. לאס"פ קחקיליה + ח'בלה סיור מנכל דנ

  תיכנון סביבתי 

 2.10 מתן היתר בניה מפעל רב אחזקות א"ת אריאל מערב

 2.10 ביוקר בישוב ענתות בעקבות תלונה על מטרדי אבק

 3.10 פגישה ברימונים בנוגע לאוגן בניה ירוקה

 15.10 אבני חפץ 443אישור מסלעה מגרש 

 15.10 הצבת מגרסה במסגרת קול קורא להפחתת לישמניהסיור באבני חפץ 

 16.10 אלון 736אישור פרט ראדון מגרש 

 17.10 השתתפות בועדת משנה להתישבות מנהא"ז
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 18.10 סיור בנעלה אישור להצבת מגרסה

 24.10 לכפריות מקיימת השתתפות בכנס משגב

 25.10 סיור בעופרים אישור להצבת מגרסה

 26.10 מפעל נוריאלי ציוד בניה א"ת אריאל מערבמתן היתר בניה 

 26.10 אישור בתנאים להצבת מגרסה  א"ת אריאל מערב מסרי סחר ופיתוח

  

  שפכים 

 17.10 תחנת שאיבה  נחל קנה תיקון מגוב

 24.10 סיור בתחנת שאיבה נחל קנה 

  פסולת מוצקה ומחזור  

 31.10 18.10 2.10 סיור פקוח טובלן קומפוסט משואה

סיור פקוח קומפוסט 

 אור
 2.10 18.10 31.10 

סיור פקוח תחנת מעבר 

 פסגות אל בירה
 17.10 29.10 

  תעשיה ורישוי עסקים 

 24.10, 15.10 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 29.10, 16.10 ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים

 3.10 יקורת במפעל ריאקטיב בפארק תעשיות שח"ק, פיקוח על תעשייהב

 2.10 ביקורת במפעל גרינאל אקולוגיה באזה"ת ברקן, פיקוח על תעשייה 

ביקורת בפיילוט לגזיפיקציה )שריפת פסולת ביתית( במבוא חורון ודיון בנושא של הפעלה 

 ניסיונית של המתקן

26.10 

 25.10 "ת ברקן, פיקוח על התעשייה המזהמתביקורת במפעל ספרי מטל באזה

  שפכי תעשיה 

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

 31.10 ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. פעולת המתקן עדיין גורמת למטרד של ריח. 

 18.10 ביקורת במפעל מטלוב בפארק תעשיות אריאל, פיקוח על שפכי תעשיה

 18.10 ביקורת במפעל אביג באזה"ת ברקן, פיקוח על שפכי תעשייה

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 2.10 ביקורות בבריכת שחיה בישוב אלפי מנשה, פיקוח על חומ"ס

 15.10 ביקורת במפעל אורן יורם אריזות באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"ס
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ביקורות במחסני חומרי הדברה  חברות עמיר, הגרעין ומשביר לחקלאי בבקעת הירדן, פיקוח 

 על חומ"ס.

16.10 

 19.10 ביקורת במפעל פלקסו פרינט באזה"ת ברקן, פיקוח על חומ"ס

ביקורות במפעלים בהשתתפות דר' עדנאן סולאני: גרין אויל בפארק תעשיות אריאל ומפעל 

 ק תעשיות בר און, פיקוח על חומ"ספולקום ירוק בפאר

24.10 

 26.10 ביקורת במפעל כל חן באזה"ת מבאו חורון, פיקוח על חומ"ס

  

 אירועים סביבתיים וחומ"ס, תרגילים

 1.10 הזרמת ביוב ואדי קריקע לכוון ואדי קלט נמסר למוקד הסביבה וקמט איכות הסביבה מנה"ז

 2.10 מאז אתמול זרימת ביוב ממתקן בית אריה לנחל שילה . -אירוע סביבתי : נוהל נחלים 

 17.10 שריפה בקלקיליה במזבלה  נמסר לסמיר

 16.10 נמסר לטיפול מזכירות ישוב 7ביוב שערי תקווה ליג בית ספר מכשול קו התפר בולם 

 17.10 נמסר לסמיר מנה"ז 55שריפה מול עזון צפונית לכביש 

 25.10 תקלה בקו סניקה שער בנימין ) מחוז ירושלים ( נמסר לטיפול המועצה.

  איכות אויר                    

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

 ך המסמך.בהמשאוגוסט גרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש בישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד. 
 שוטף

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

 הדו"ח פורסם באתר האיגוד ובניטורית.. 2017
 

ביקורות במפעל גלובל הנדסה באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בתלונה ממפעל השכן רהיטי 

 סה. לא הבחנתי במטרדים.דורון על מטרדים שנגרמים מצביעת מוצרים בגלובל הנד
18.10 ,24.10 

  מחצבות  

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

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

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

 הביקורים פורסמו באתר ניטורית.

26.10 

  מניעת מזיקים 

 18.10 מסירה עבודות קול קורא לשמניה בצופים מכשול קו התפר

 24-25.10 לכידת זבובי חול בצופים 

  חינוך סביבתי וקהילה 

של המורה רונן סלע בנושא קיימות לקראת המשך פעילות בגינה  1הרצאה לכיתה ז

 שיבה.האקולוגית בי
 , קרני שומרון18.10

 2016גן שקד יקיר במסגרת ביצוע קול קורא   הנחיית גננת יעל בוקסבויים
 שומרון ,30.10 ,19.10

 2016פגישה עם סטודיו מסד בנושא הפקת תוכנית גיבוי הסביבה במסגרת ביצוע קול קורא 
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ת מחו"ה שומרון מנהל -אקולוג רט"ג מחוז שומרון, מירי אלטשולר -פגישה עם עמוס סבח

רט"ג. כתיבת תוכנית משותפת בנושא שמירה על חיות הבר, הערכות לקראת פרסום קול 

 .2017קורא 

23.10 

יום עיון חינוך לקיימות בגני ילדים של המשרד להגנת הסביבה,  לקראת השתלמות קיימות 

 לגננות.
25.10 

 , קדומים29.10 )פרק ב( 2015מפגש עם קבוצת פעילים בקדומים במסגרת ביצוע קול קורא 

 , שומרון31.10 הנחיית גננת שרית לוי גן רימון יקיר בנושא חינוך לקיימות באמצעות הגינה

  פניות ציבור 

 עבודות בענתות הגורמות למטרדי אבק

בוצע ביקור במקום ונתנו 

הנחיות. הועבר לטיפול 

 הרשות

 יקירחזיר בר שמסתובב ב

הפונה הופנתה לוטרינר 

 הרשות

 בא.ת. ברקןנזקים ממצבעה 

מנהל בוצעו ביקורים של 

תעשיות במקום תחום 

שלא הבחין בזיהום אוויר 

 בצבע וריח חריג מצביעה

 הועבר לטיפול המנהא"ז  מההר מהאזור הפלסטיני בפדואל עשן לבן וסמיך

 הועבר לטיפול המנהא"ז בדמות זיהום אויר קשה באורנית פיגועי פח"ע 

 סולת בניין בשילהתלונה על שריפת פ

הועבר לטיפול הרשות עם 

 הנחיות 

 עזון עתמה וחירבת סלימאןבאורנית מעוצמות בלתי נסבלות של המואזין 

בר לטיפול המנהא"ז, עוה

תואמה פגישה 

המנהא"ז  ינו,בהשתתפות

 מועצת אורניתאש ור

 הועבר לטיפול המנהא"ז מזבלה בוערת מעל צומת מגדלים

 הועבר לטיפול המנהא"ז פות פלסטינאיםמשריבנעלה זיהום אויר 

 ממפעל אבגולבקריית נטפים מחריש אזנים   רעש

בוצע נסיון לבדיקת רעש 

ע"י רכז רעש,בשל הקרבה 

לכביש הופנה לרשות 

 ליעוץ אקוסטי
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 2017 אוקטוברממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 

 
 

יגות מערך הסביבה חרלא נמדדו  21.10.17בק בתאריך עד לתקלה במד א אוקטוברבחודש 
 מק"ג/מ"קPM10  (130 )רחף עדיןמהיממתי לאבק 

 
 
 
 
 
 

 


