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 7201  פברואר חודשבסיכום פעילות 
 

 
  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף ניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 2.2.17 ישיבת צוות 

 2.2 אזכרה למייסד ויו"ר הראשון של האיגוד רון נחמן ז"ל 

 14.2 דירקטוריון קולחי השומרון 

 19.2 , י.ע. בירושלים העברת ניהול שכר עובדים לחב' מירב 

 20.2 ועדת כספים של האיגוד 

  כנסים / השתלמויות  

 28.2, ו 14,21 [חזי]איגודי ערים ויחידות סביבתיות  -פסולת קורס 

 6.2 כנס  קרקעות מזוהמות 

 7.2 בנושא איכה"סשל הממנהא"ז כנס סקירת פעילות יחידת הפיקוח 

 10.2 חנוכת מצפה מורנו, בית אריה 

 23.2 תערוכת קלינטק 

 24.2 הרצאה בבי"ס שילה 

  דיונים/ סיורים  

 5.2 שוקי לוין  –י.ע. פרויקטים 

 27.2, 6.2 , מטה משרד הגה"ס ישיבה בנושא הכנת תכנית לטיפול בזיהום חוצה גבולות

 7.2 "ועדת היגוי לתכנית האב האגנית לירקון"

 8.2 ם -פורום ירוק יו"ש , מחוז י

 9.2 יהודה , מנכ"ל עירית עמנואל  י.ע. עם

 12.2 סקירת מפגעים ופערים סביבתיים באיו"שאצל דנציגר , מנכ"ל מ. הגה"ס : 

 13.2 הערכות לתיקי חרום סביבתי  ברשויות עם אסף חרמון 

 13.2 בניה ירוקה ביו"ש  –י.ע עם ניצן לוי אצל נטליה אוורבוך , מנהלת לשכת התכנון יו"ש 

 15.2 ניקוז נחלים יו"ש  – 62ן לאישור תמ"אבמת"ע : דיו

 15.2 גדי דיעי וישראל יהודה  –שילוב תיירותי וקידום תכנית פארק נחל קנה עם מ.א. שומרון 

 19.2 י.ע. עם ייזם זליכה בענין יעילות אנרגטית ברשויות 

 19.2 תכנית מתקן הפסולת  –י.ע. אצל ראש מ.מ. עמנואל , עזרא גרשי עם שרון קטקו 

 21.2 פרויקט איכוס ביו"ש , אפרים וגלעד -הפורום לישראל ירוקה י.ע. עם 

 22.2ישיבת היכרות ותיאום עם גידי מזור , מנהל מחוז המרכז במשרד וצוותו עם הרב גוטרמן ראש 
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 עירית מודיעין עילית וצוותו 

 26.2 שוטפים  נושאים –י.ע. עם ניצן ] א"ע יהודה[ אצל בני אלבז , קמ"ט אכ"ס במנהא"ז 

  תיכנון סביבתי 

 2.2 מבוא חורון B/1016היתר בניה מפעל לעיבוד זכוכית מגרש 

 8.2 משנה לאיכות סביבה המנהל האזרחי תהשתתפות בוועד

 9.2 אלון 749אישור פרט ראדון מגרש 

 16.2 לתוכנית ביוב קלקליה תהתייחסו

 20.2 פיקוח מגרסה בגבעת זאב אגן האיילות

 20.2 מגרסה נעלהפיקוח 

 20.2 פיקוח מגרסה בא"ת אריאל מערב

 21.2 מתן היתר בתנאים למגרסה בנעלה רפי ואפרים קרן

 23.2 פיקוח מגרסה אבני חפץ

 23.2 פיקוח מגרסה עץ אפרים

 23.2 מתן היתר בתנאים למגרסה א"ת אריאל מערב

 23.2 א"ת אריאל מערב 2011אישור מתקן פוטו ולטאי מגרש 

  

  

  שפכים 

 5,16.2 6כביש  55סיור פיקוח תחנת שאיבה חורשים בדיקת צינור כביש 

  פסולת מוצקה ומחזור  

 1,13,21.2 סיור פקוח טובלן וקומפוסט משואה

 27.2.,16  פסגות מעבר סיור תחנת 

 21.2 1.2  קומפוסט אורפיקוח 

  תעשיה ורישוי עסקים 

 28.2, 9.2 תעשיות אריאלביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק 

 23.2, 13.2 ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים

תנה ינבמסגרת טיפול בבקשות לרישוי עסקים.  גלובל הנדסה באזה"ת ברקןבמפעל ביקורת 

 חוות דעת חיובית

2.2 

ר התעשייה ברקן באזו אלכוהולים ייצור ושיווק משקאות אלכוהולייםעל פביקורת במ

 במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. הבקשה אושרה.

27.2 

סיור באזורי התעשייה אריאל מערב, ברקן ועמנואל בהשתתפות נציגי משטרה ירוקה המ' 

 להגנת הסביבה כולל מפקד המשטרה מר יוסי בר.

1.2 

וי העסק. במסגרת טיפול בבקשה לריש בקונדיטורית מרגרט באזה"ת מעלה שומרוןביקורת 

 הבקשה אושרה

6.2 
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הנדסה באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. נתנה חוות ביקורת במפעל גלובל 

 דעת חיובית

2.2 

 21.2 , פיקוח על תעשיה.במפעלי פארק תעשיות בר און: פולקום ירוק דולפין סבוניםביקורת 

  שפכי תעשיה 

תוצאות בדיקת  מצ"ב  ועל באופן תקין.ביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. המתקן פ

 השפכים

9.2 

מתקבלות תלונות  .למטרדי ריח. פעולת המתקן גורמת ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל

 מפעלים הסמוכים למתקן. על ריח מעוד

28.2 

 9.2 .. פיקוח על שפכי תעשייהבאזה"ת ברקן VIPמכבסת ביקורת 

 שוטף ת בהכנת תכניות לניטור שפכי תעשייה למועצות מקומיות אלפי מנשה וקדומיםהשתתפו

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 9.2, 2.2 פיקוח על חומרים מסוכנים..  ביקורות במפעל פלקסו פרינט

 22.2,28.2 חומס , פיקוח עלסופרגום באזה"ת ברקןת במפעל וביקור

במסגרת טיפול ממשרד להגנה"ס  במפעלים בהשתתפותו של דר' עדנאן סולטאנית וביקור

: שחר כימיקלים בפארק תעשיות אריאל, אנרקון ואיילת ברקן באזור להיתר רעלים ותבבקש

 .התעשייה ברקן

22.2 

 אירועים סביבתיים וחומ"ס

 8.2 שריפת פסולת ג. זאב

  איכות אויר                    

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

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

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

 הדו"ח פורסם באתר האיגוד ובניטורית.
7.2 

 9.2 השתתפות בדיגום בארובת מפעל פרופימאט באזור התעשייה ברקן

שנמצא  )ישראל( בע"מ  חב' הנסון מוצרי מחצבההשתתפות בדיגום בארובת מפעל אספלט 

 במתחם מחצבת הנסון נחל רבה.
19.2 

  מחצבות  

 23.2 פורסם באתר ניטורית תורביקורת במחצבת כוכב השחר. דו"ח הביק

 19.2 ביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. 

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

 הביקורים פורסמו באתר ניטורית.

 

28.2 
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  מניעת מזיקים 

 איצה וחזי  2017קול קורא לישמניה טיפול מול הרשויות ביישום 

  חינוך סביבתי וקהילה 

 7.2 רשות הירקון -מפגש תוכנית מורשת אגן הירקון

ביקרו במרכז יקום לגני ילדים בנופי פרת בנושא חינוך לקיימות ושמירה על איכות הסביבה, 

 2015מעקב אחר ביצוע קול קורא 
 , מטה בנימין15.2

 , מטה בנימין21.2 2015חצר בר קיימא, ביצוע קול קורא  –הנחיית גננת גן אלון עלי 

 , מטה בנימין26.2 הרצאה לגננות בהשתלמות קיימות של משרד להגנת הסביבה בשיתוף משרד החינוך

  פניות ציבור 

הועבר לטיפול הרשות עם  באריאל זיהום אויר מטריד מקמין של שכןפניות על  2
 הנחיות

טיפול היח. הועבר ל  שריפה יזומה מכפר קאסםפניות על זיהום אויר מ 2
 השייכת

 נשלחו הנחיות לרשות וריח מבניה פרויקט אמנהבנופים מפגעי אבק 
הועבר לרשות, הנושא  תלונה על ריחות קשים ממט"ש נחליאל 

 מוכר ובטיפול
 הועבר שוב לרשות, תלונה חוזרת על ריחות קשים ממט"ש נחליאל 

המנהל הועבר לטיפול  שריפות מעזון עתמה מבאורנית  זיהום אויר
 האזרחי
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 7201 ינוארממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 

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

 

 2017תוצאות בדיקת שפכים בכניסה למט"ש ברקן בחודש פברואר  
 )הבדיקות בוצעו במעבדת אילנית(                           

 

 
 pH שמן כללי אמוניה TSS COD BOD TKN תאריך

2.02 490 1750 750 52 12 79 6.7 

5.02 610 2100 900 77 13 83 6.8 

7.02 470 1900 890 71 11 88 6.7 

9.02 500 1900 980 78 12 84 6.8 

12.02 640 1900 900 77 12 83 6.7 

14.02 430 2000 900 97 10 77 6.5 

16.02 470 1700 810 51 12 79 6.6 

19.02 480 1700 800 60 12 85 6.7 

21.02 390 2000 940 54 12 78 6.6 

23.02 430 1800 760 54 11 83 6.6 
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26.02 540 1700 770 53 11 81 6.7 

28.02 410 1700 670 54 13 81 6.5 

        

 

 

 

 

 2017-ן ביציאה ממט"ש ברקן בחודש פברוארתוצאות בדיקת מי קולחי
 הבדיקות בוצעו במעבדת אילנית() 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חנקן  TSS COD BOD תאריך
 כללי

 אמוניה

2.02 16 90 16 5 ND 

5.02 15 87 14 5 ND 

7.02 15 86 13 5 ND 

9.02 14 85 14 5 ND 

12.02 12 80 10 5 ND 

14.02 12 80 11 5 ND 

16.02 11 81 11 5 ND 

19.02 11 77 9 5 ND 

21.02 10 83 10 5 ND 

23.02 10 88 11 5 ND 

26.02 10 78 10 6 ND 

28.02 12 77 11 5 ND 

      


