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 8201 מרץ חודשבסיכום פעילות 

 
 
  תאריך /הערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 7.3 יו"ר  –י.ע. עם שלומי 

 13.3 ועדת מל"ח מחוזית , מ. בט"פ , ירושלים 

 20.3 פורום מנהלי יחידות סביבתיות מתארחים ביחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

  כנסים / השתלמויות  

 6.3 יום עיון מחקרים מועצות אזןריות

 7.3 דירקטוריון אזור תעשיה אריאל 

 25.3; מטה בנימין  והרצאה  2018האקתון קיימות 

  דיונים/ סיורים  

  -סיור/פגישה בטביב  סגולה  משתתפים: אהוד שטיין ואינה איכ"ס פ"ת  , איצ'ה וסילי  

 ' סביבתית שומרוןאיגוד ערים יח
5.3 

 8.3 סיור מפגעים אורנית 

 9.3 נחל קנה  –צעדת האביב 

 11.3 י.ע. לישכה מעלה אפרים 

 12.3 הצעה לקליטת פסולת של מודיעין עלית - יוניברבאצל אבי עדן עם 

 15.3 סיור באגיס , א.ת. קדומים 

 15.3 ניקוי פסולת בנין פרויקט באלון מורה  –י.ע. חב' הר כביר 

 18.3 סיור טובלן 

 26.3 סיור קאסר אל יהוד 

  תיכנון סביבתי 

 11.3 זהב-לשם/עלי -אישור בתנאים להפעלת מגרסה ניידת

 11.3 רבבה -אישור בתנאים להפעלת מגרסה ניידת

 15.3 , אלון743היתר בניה ]ראדון[ מגרש 

ת מים בפארק תעשיות טיפול בבקשה להיתר בניה למבנה תעשייה של חב' עדי גרוס משאבו

 שח"ק

18.3 

 22.3 , אלון431היתר בניה ]ראדון[ מגרש 

 25.3 א.ת. אריאל -אישור בתנאים להפעלת מגרסה ניידת

 27.3 אלקנה -אישור בתנאים להפעלת מגרסה ניידת



 לאיכות  הסביבה  שומרוןאיגוד ערים          
 , 40700מיקוד   4013ת.ד.  71רח' נחשונים אריאל,     

         03-9367136פקס.   03-9367135טל.    
 

 
 

 
 

  שפכים 

 21.3 סיור בנחל קנה בדיקת תקינות קו

 19.3 ה ביקורתתחנת שאיב

 13.3 נהסיור חיבור נירית לנחל ק

  פסולת מוצקה ומחזור  

 7,14,21,27.3 אור ק משואה וטובלן ומפוסטסיור פקוח ק

 18.3 סיור טובלן קומפוסט אור מאגר תרצה  איגד ערים גליל מערבי

  תעשיה ורישוי עסקים 

 29.3, 8.3 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 27.3, 11.3 יקל" באזור התעשייה מעלה אפריםביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מד

 5.3 פסולת חומ"ס של חב' טביב בסגולה פ"תור בתחנת מעבר לסי

שפועלת ללא רישיון עסק ומזהמת הסביבה. דו"ח  ביקורת בתחנת תדלוק בישוב מגדלים

 הביקורת העבר לטיפול במוא"ז שומרון.

4.3 

במסגרת בבקעת הירדן ב נתיב הגדות תיירות חקלאית במוש -ביקורת בעסק א.ס. שיווק 

 שוי עסק. הבקשה אושרה בתנאים סביבתיים?טיפול בבקשה לרי

11.3 

באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בבקשה  אלמוג מערכות ניפוי -קורלק ביקורת במפעל 

 הבקשה אושרה בתנאים סביבתייםלרישוי העסק. 

14.3 

עת הירדן. הבקשה אושרה בתנאים טיפול בבקשה לרישוי מרכז סמינרים בקיבוץ נערן בבק

  סביבתיים.

15.3 

און -בפגישה בנושא התקדמות בהפעלת מפעל בגיס תעשיות בפארק תעשיות ברהשתתפות 

 קדומים.

15.3 

בהשתתפות נציגת המ' להגנה"ס  (MTI -רהם מוצרי איכות וביקורות במפעלי אזה"ת ברקן )

 . הטיפול נמשךגב' מאיה וינשטיין: טיפול בבקשות לרישוי העסקים

19.3 

א.ד. טכנולוגיות סינון באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בבקשה לרישוי במפעל  תביקור

 הבקשה אושרה בתנאים סביבתיים. .העסק

20.3 

  שפכי תעשיה 

עקב תקלה באחד המפוחים פעולת המט"ש גרמה ביקור במט"ש אזור התעשייה ברקן. 

 לא היה ריח. 20.3אריך התקלה טופלה ובביקור חוזר בת לריח חריג.

8.3 

20.3 

 08.3  פעולת המתקן לא גרמה למטרדי ריח בעת הביקור.ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. 

: הזרמת שפכים חריגים למערכת הביוב באזה"ת ברקן   MCAהשתתפות בשימוע למעל 

 הציבורי. בעלי המפעל התחייבו לטפל בבעיה.

21.3 
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  ( ואסבסט)חומ"ס חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

בתחנת מעבר לפסולת חומ"ס של אקו מדיקל ומחסן חומרי הדברה של חב' אמיר ת וביקור

במושב נעמה בהשתתפותו של נציג המ' להגנה"ס דר' עדנאן סולטאני : טיפול בבקשות 

 לחידוש היתר רעלים.

7.3 

 "פולקום ירוק" בפארק תעשיות בר און קדומיםס ביקורת בתחנת מעבר לפסולת חומ"

לחידוש היתר  הבהשתתפותו של נציג המ' להגנה"ס דר' עדנאן סולטאני : טיפול בבקש

 רעלים

12.3 

ביקורות במפעלים אבגול וניתוב באזה"ת ברקן בהשתתפותו של נציג המ' להגנה"ס        

 םדר' עדנאן סולטאני : טיפול בבקשות לחידוש היתר רעלי

21.3 

 26.3 ביקורת בבריכת שחיה מתתיהו, פיקוח על חומ"ס.

 27.3 , פיקוח על חומ"ס.מעוז אוניקובסקי באזה"ת ברקןביקורת במפעל 

ת במפעלים בהשתתפותו של דר' עדנאן סולטאני מהמשרד להגנה"ס במסגרת טיפול וביקור

ל עבאזה"ת ברקן ומפ  MTI -ים גרינאל אקולוגיה ובבקשות לחידוש היתר רעלים: מפעל

 בקעת הירדן פי.וי.רן בקיבוץ נערן

28.3 

 אירועים סביבתיים וחומ"ס, תרגילים

 14.3 רבבה זרימת ביוב תחנת שאיבה עקב פגיע טרקטור

  איכות אויר                    

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

 בהמשך המסמך.מרץ גרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש  וב וחיבור דיגיטלי לאיגוד.ביש
 שוטף

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

 ניטורית.אתר הדו"ח פורסם באתר האיגוד וב. 2018
29.3 

  מחצבות  

 27.3 סם באתר ניטורית.ביקורת במחצבת כוכב השחר. דו"ח הביקורת פור

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

  דוחות הביקורות פורסמו באתר ניטורית

26.3 

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

  קרינה

 8.3 דיקת קרינה ממ"ד בנים בית אלב

  ביבתיפיקוח ס

 27.3, 4.3 פיקוח מגרסה ברוכין

 28.5, 15.3, 4.3 פיקוח מגרסה גבעת זאב

 28.3, 15.3, 4.3 פיקוח מגרסה נעלה

 28.3, 15.3, 5.3 פיקוח מגרסה עופרים
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 6.3 ביקור באזור תעשייה מגדלים עם וסילי

 7.3 פיקוח מגרסה אלפי מנשה

 8.3 ל פסולת בנייןסיור בשער בנימין בעקבות דוח מהמנהל האזרחי ע

 12.3 סיור בתחנת דלק פז ובמוסך פורד מבוא חורון עם מחוז ירושלים

 13.3 ביקור בתחנת שאיבה חורשים

 25.3, 18.3, 14.3 פיקוח מגרסה רבבה

 25.3, 14.3 וניברסיטה, אריאל.אפיקוח מגרסה גבעת ה

 27.3, 15.3 פיקוח מגרסה לשם

 15.3 זהב-ם ועלילישמניה בלשהיקט סיור במסגרת פרו

 25.3, 19.3 פיקוח מגרסה אלקנה

 19.3 ביקור באזור תעשייה ברקן עם רישוי עסקים מחוז מרכז

 20.3 איתור מפגע ביוב באזור גבעת זאב

 20.3 ביקור בתחנת שאיבה ברבבה

 21.3 מסירת צו הפסקת עבודה למגרסה בא.ת. אריאל

 22.3 פגישה במחצבת טריפי

 23.3 בירה-פסגות/אלפיקוח תחנת מעבר 

 26.3 פיקוח מגרסה א.ת. אריאל

 27.3 מסירת צו הפסקת עבודה למגרסה באלקנה

 29.3 שמניה בצופיםסיור במסגרת פרויקט הלי

  חינוך סביבתי וקהילה 

 , שומרון5.3 2016פגישה עם מיכל ריינוס, תוכנית גיבורי סביבה, ביצוע קול קורא 

 6.3 כנס קיימות וקהילה

 7.3 ש חשיבה לקראת קול קורא חינוך לקיימות תלת שנתי, המשרד להגנת הסביבהמפג

 , שומרון8.3 פרויקטים של קיימות בקהילה

 , אלפי מנשה11.3 סיור קיימות באלפי מנשה

 , שומרון12.3 2016השתתפות בפעילות "מים החיים שלנו", ביצוע קול קורא 

 , שומרון13.3 יםגן רימון, הנחיית פעילות חקר מגוון המינ

 , שומרון19.3 ממ"ד יקיר, הנחיית פעילות חקר מגוון המינים

 21.3 כנס בתות עשבוניים

 27.3 יום עיון למידה חוץ כיתית במוזיאון לטבע אוניברסיטת תל אביב

 שותף 2017ליווי רשויות מקומיות בתיקונים לקורל קורא 

 שותף 2015א ליווי רשויות מקומיות בדרישות תשלום לקול קור

  פניות ציבור 

הועבר לטיפול יובלים  מי שפכים החודרים לחצר באריאל
 בשומרון ועיריית אריאל

טופל ע"י רכז תעשיות,  ריחות ממטש ברקן
מדובר בתקלה שתוקנה ע"י 

 הרשות
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   שאלה בנושא התמודדות עם שפני סלע
 הועבר לטיפול המנהא"ז שריפה דרומית לנחל קנה

 בוצעה פנייה לרשות ממסלול מרוציםבפצאל וסק רעש בלתי פ
נתנו הנחיות למנהל אתר  תלונה על מטרד ריחות קשים מתושבי יפית ופצאל

 טובלן
 הועבר לטיפול המנהא"ז המזבלה הבוערת בא דיק וגורמת לזיהום באזור

 הועבר לטיפול המנהא"ז 5ריח חזק מאוד בעיקר בלילה בצומת עלי זהב פדואל כביש 
בוצע סיור למקום נתגלתה  ה בנושא זרימת שפכים בשטח פתוח בסמוך לגבעת זאבפניי

טופל ע"י  -סתימה בקו 
 הרשות

 הועבר לטיפול המנהא"ז שריפת פסולת במזבלה ליד תל ארומה
רכז תעשיות שוחח עם  רעש מכיוון מנועי ומזגני הקניונית שבמרכז המסחרי "לב עלי" הוגבר.

המתלוננת, מנהל המרכז 
 טיח לטפל בנושא. במעקבהב
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