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 6201  מרץ חודשבסיכום פעילות 
 

 
  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף ניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף  , התקנות עובדים  –טיפול בהחלפת כלי רכב 

 שוטף הכנת מסמכים ומצגת לו. חו"ב , כנסת ] ח"כ מוטי יוגב[ 

 שוטף בחינת הצעות לניהול קרנות פנסיה 

  כנסים / השתלמויות  

 2.3 ות אוויר המשרד להגנת הסביבהכהשתתפות ביום עיון לרכזי אי

 29.3, 15.3., 8.3, 1.3 קורס הכשרת דירקטורים בחברות עירוניות 

 2.3.16 , בבית המועצה לישראל יפה מדיניות פסולת-כנס ראשי רשויות

 7.3.2016 יוםעיון רכזי זיהום קרקע  חזי

  ורים דיונים/ סי 

 3.3.16 בעמנואל עם ראש המועצה ומנכ"ל , תיכנון ופיקוח באזור התעשיה 

 901/6/1תכנית  , מפרידן ביתין ,  60דרך ראשית  821/2תוכנית יו"ש ו. דרכים , מת"ע, יו"ש: 

  60הת' היתר תיכנוני להתחברות מחצבת טאריפי לכביש 

9.3.16 

 10.3.16 הפסקת פעולת מגרסה באריאל 

 14.3 , יוסי דגן ואחרים : ברכה ר במועצה אזורית שומרון עם מלה שוורץ סיו

 14.3 הכנה לועמ"ש יו"ש אייכות הסביבה -, ניצן לוי, מאיר שילהח"כ מוטי יוגב  

 15.3 רבמשרד מבקר המדינה בנושא מפגעי חוצי גבולות עם שירי לוקר, אהרון הלינג

 21.3 "ש לו' חו"ב של הכנסת הצגת מצגת מטרדים חוצי גבולות ביו"ש ועמ

 21.3 +עמרי מרון -מתקן לטיהור שפכים -מושב לוזיתעם יגאל להב , ראש מ.מ. קרנ"ש ב 

 31.3 סיורים לתיקון קו סניקה נ. קנה 

  תיכנון סביבתי 

 1.3 אישור מסלעה ביקיר דרום

 6.3 , נופי פרת30אישור פרט ראדון מגרש 

 6.3 היתר גריסה למגרסה בנעלה

 8.3 ביקור במגרסות בלשם, בית אריה, נעלה, גבעת זאב

 13.3 סיור במסלעות בסלעית ומתן הערות לתיקון המסלעות 
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 20.3 היתר בניה לקמין באריאל

 21.3 אישור מגרסה ברחוב עיר היונה אריאל

 29.3 פיקוח מגרסה בגבעת זאב

 31.3 מתן חו"ד לתחנת דלק באריאל

  

  שפכים 

 24,27,28,29/3 ה הנחת קו גז אזור חורשיםפקוח נחל קנ

 9.3 סיור מתקני שפכים מ.א. בקעת הירדן משתתפים מועצה רשטג"ל משרד הבריאות

 13,24/3 סיור בתחנת שאיבה חורשים

  

  פסולת מוצקה ומחזור  

 1,8,16,23/3 סיור פיקוח טובלן

 3,15,22/3  סיור פקוח בפסגות

   

  תעשיה ורישוי עסקים 

 29.3, 9.3 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 31.3, 15.3 "אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפריםביודיזל" ואל/-רםים "במפעלת וביקור

הטיפול במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק.  קדומים באזה"ת בסניף "סופר גז" תביקור

 בבקשה נמשך.

10.3 

 3.3 פרק תעשיות בר און קדומיםירוק לעד בבמפעל ת וביקור

"העוף המובחר" באזה"ת שער בנימין במסגרת טיפול בבקשה לרישוי העסק. ביקורות במפעל 

 הטיפול בבקשה נמשך.

22.3 

השתתפות בפגישה עם יזמי פרויקט של פיילוט הגזיפיקציה באזה"ת מבוא חורון: דיון על 

 ביצוע הפרויקט.

28.3 

. נתנו בפארק תעשיות בר און קדומים ל אומנות הפלסטיקמפעחוות דעת לקליטת הכנת 

 תנאים לקליטת העסק.

13.3 

  

  שפכי תעשיה 

ביקורות במפעלים בעלי שפכים תעשייתיים בהשתפות נציג המ' להגנה"ס מר אמנון מדרי: 
ת טקסטיל קופן פבריקס ומפעלים גרין אויל ותירוש דוד בפארק תעשיות אריאל ומצבע

 באזה"ת ברקן. 2010ומוליתן 
 

9.3 

 

 31.3 ביקורת במצבעת טקסטיל האמה בע"מ באזה"ת מעלה אפרים

 13.3 . בהמשך תוצאת בדיקות שפכים בכניסה למתקן וביציאה אזור התעשייה ברקן במט"שביקור 

 29.3 ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל
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  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף ננות חומ"ס.טיפול במכשירים ובציוד, כו

בפארק תעשיות בר און קדומים בהשתתפות נציגי המשרד להגנת " פולקוםבמפעל "ביקורת 

 במסגרת טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים. הסביבה

14.3 

 1.3 במסגרת טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים" באזה"ת ברקן הארגז טכנופחביקורות במפעל "

 21.3  , פיקוח על חומ"סן באזה"ת ברקןואור ברק MCAביקורות במפעלים 

 29.3 , פיקוח על חומ"ס.ברקן" באזה"ת אביגביקורת במפעל "

השתתפות בישיבה ובסיור באזורי התעשייה ברקן ואריאל מערב במסגרת הכנת תרחיש  

 כולל אירוע חומ"ס. כיבוי אש והצלהלתרגיל מרחבי של 

1.3 

  

 אירועים סביבתיים וחומ"ס

על מטרד של ריח חריג.  ת סייר הישובסיור בישוב רבבה  במסגרת  טיפול בתלונ

 בבדיקה נמצא שמקור הריח הוא מצבר של  אוטו הסייר שהתחיל להתפרק.

8.3 

  איכות אויר                    

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

בהמשך  מרץגרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש וחיבור דיגיטלי לאיגוד. עדין בישוב 

 המסמך.

 שוטף

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

 . הדו"ח פורסם באתר האיגוד ובאתר ניטורית.2016 פברואר
27.3 

  

  מחצבות  

 31.3 סם באתר ניטוריתרוביקורת במחצבת כוכב השחר. דו"ח הביקור פ

 24.3 ביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. דו"ח הביקור פורסם באתר ניטורית.

. ובאתרי הפיתוח של דחפורי הבקעה במודיעין עילית חב' שפירת במחצבת נטוף וביקור

 באתר ניטורית. מופורס יםהביקור דוחות

30.3 

  קרינה ורעש 

  

  

  מניעת מזיקים 

  נת יתושיםהכנה לתחילת עו
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  חינוך סביבתי וקהילה         

 , מ.א. שומרון1.3 2015עלי זהב בנושא תוכנית גינה אקולוגית קול קורא  -פגישת היכרות עם בי"ס לשם

 , קרני שומרון1.3 פרק ב 2015בנושא ביצוע  קול וקרא  פגישת היכרות עם מנהל  מחלקת נוער

 , מ.א. בקעת הירדן2.3 ות המועצהמפגש בנושא איכות הסביבה לסייע

 , קרני שומרון3.3 פגישה בנושא צעדת האביב בנחל קנה

פגישת היכרות עם בי"ס בנציון נתניהו )ברקן( בנושא תוכנית גינה אקולוגית קול קורא 

2015 
 , מ.א. שומרון3.3

 6.3 מעביר סדנאות שימוש חוזר -פגישת היכרות עם בועז מכפר תפוח

 , מ.א מטה בנימין17.3 בנושא יישוב ירוק 2015וב קידה בנושא ביצוע פרק ב קול קורא פגישה עם היש

 ,  מ. א מטה בנימין20.3 פרק ג 2015ביקור בגן גבעת הרוא"ה בנושא גינה אקולוגית בגן ביצוע קול קורא 

 א. שומרון, מ.31.3 2015פגישת היכרות עם בי"ס שבי שומרון בנושא תוכנית גינה אקולוגית קול קורא 

כתיבת חוברת הנחיה לצוותי חינוך בבתי ספר בנושא הקמה ופעילות בגינה אקולוגית 

 בבי"ס
 שוטף

  פניות ציבור             

בוצע ביקור במקום הקדוח  בלשם קידוח הגורם לאבק רב סמוך לגני ילדים
יסתיים בתוך יומיים. רכזת 
תכנון שוחחה עם המתלוננת 

 .והסבירה לה את הנושא
מבדיקת רכז תעשיות נעשה נסוי  ריח בא.ת. מבא חורון

הרצה של פיילוט לגזיפיקציה 
שלא תואם עמנו. נערכה שיחה 

הבדיקות הבאות  -עם היזמים
 יערכו בתיאום עמנו.

בוצע סיור עם כלל הגורמים  פריצת ביוב חמורה בקו ביוב המשמש את בסיס שבי שומרון.
התברר שהבעיה היא בקו של 

 הישוב
 יש לבצע הסדרה ברמת יישוב.ו

אכן בוצע קידוח במקום. מנכ"ל  בעינב במהלכו זיהמו את הקרקע בסולר ובחומצת מלח2014קידוח בשנת 
האיגוד שוחח עם המתלונן 

 יבוצע ביקור במקום.
ביקר  רכז תעשיות    7.4.16 במעלה אפרים הזרמת שפכים מזוהמים ממעפל בדים

במקום ממצאים סבירים בזמן 
 קורהבי

הועבר לטיפול הרשות המפעל  ריח חריף באזה"ת סלעית 
פועל ללא רשיון עסק ועליהם 

 לאכוף אותו
בוצע ביקור במקום הקדוח  בלשם קידוח הגורם לאבק רב סמוך לגני ילדים

יסתיים בתוך יומיים. רכזת 
תכנון שוחחה עם המתלוננת 

 והסבירה לה את הנושא.
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 2016 מרץבישוב נילי בחודש ממצאי ניטור אבק מרחף עדין 
 

 
 

 ן  חריגות מערך הסביבה היממתי לאבק מרחף עדי 3פות אבק נמדדו ובחודש מרץ בימי ס :הערות
           PM10   (130 .)מק"ג/מ"ק 
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 קולחין ביציאה ממט"ש ברקן
 

 


