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 2020 מרץ חודשבסיכום פעילות 

 
 
  תאריך /הערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 5.3 דיון עם יגאל להב / קרנ"ש  –אשכול יו"ש בהקמה 

 לשכת המסחר והתעשיה יהודה ושומרון -ועדת חדשנות סביבתית 

 

8.3 

 12.3 אצלינו  –מריק / א"ע דרום השרון המזרחי קולחי השומרון: הסדרי עבודה מול 

 שוטף עובדים חיוניים קורונה :  –עבודה במתכונת חרום 

 שוטף למ. הגה"ס  ] עידכון[  2020הכנת תוכנית עבודה 

 17.3 קבלת החלטות בנוהל קורונה ) דיגיטלי(  –ו. כספים 

  כנסים / השתלמויות  

 4-5.3 סמינר רכזי חינוך סביבתי 

  דיונים/ סיורים  

 1.3 מקמינים  דרכים למניעת מפגעים -חב' קמין מאסה 

 1.3 י.ע. אלכס ו. אכ"ס אריאל בענין ק"ק לחינוך 

 4.3 סיור אס"פ טובלן וקומפוסט משואה עם אסף יזדי סמנכ"ל הגה"ס 

,עציון דעי איצ'ה מאיר,פגישה בנושא רעש וריחות מפעל טיירק בהשתתפות:יוסי דגן ,גד 

 ברסלב,עוז דמרי ,שרון צפרי לידיעה ,דגנית,רמי ,חנן ניב

4.3 

  תיכנון סביבתי 

 1.3 וליד חסן בע"מ -בדיקת מסלעות עינה

 3.3 חברת הר כביר -בדיקת מסלעה באיתמר

 4.3 פגישה במינהלת הביוב פתרון ביוב בית אריה עופרים

 5.3 אלון 497היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 5.3 מצפה יריחו 459ראדון מגרש היתר בניה פרט 

 5.3 עם מהנדס מועצה אזורית שומרון י.ע. 

 12.3 פגישת מתכננים מחוז מרכז המשרד להגנת הסביבה

 17.3 קדומים 2008היתר בניה מרפאת כללית מגרש 

  פסולת מוצקה ומחזור  

 30, 17,26, 11 סיור בטובלן וק. משואה ק. אור

  ידי ק אור בשטחים חקלאיים ליד נעמהטיפול בפיזור קומפוסט על 
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  תעשיה ורישוי עסקים 

 3.3 במפעל אביג באזור התעשייה ברקן ת ביקור

 4.3 2020השתתפות בהכנת תכנית עבודה לשנת 

 9.3 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 9.3 ואור ברקן באזור התעשייה ברקן MCAביקורות במפעלים 

 10.3 באזור התעשייה מעלה אפריםואימו איטרנשינל אקו מדיקל  גוד פוד,במפעלים  ביקורות

ביקורת במפעל שיא כרסום באזה"ת ברקו בהשתתפות נציג המ' להגנה"ס מר גלעד שלו: 

 . הבקשה אושרהטיפול בבקשה לרישוי העסק

11.3 

ובית דפוס שושנת גל שמנים, אקולין ביודיזל , במפעלי מעלה אפרים:  אקו מדיקלת וביקור
 הירדן בהשתתפות נציג המ' להגנה"ס מר רועי טל

12.3 

  

  שפכי תעשיה 

 12.3 מוליטן באזה"ת מעלה אפרים, פיקוח על שפכי תעשייה-ביקורת במצבעת טקסטיל האמה

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

 9.3 ת המתקן גרמה לריח. ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל. פעול

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 12.3 , פיקוח על חומ"סמעלה אפריםבאזור התעשייה  מוליטן-במצבעת טקסטיל האמהביקורת 

  

 אירועים סביבתיים וחומ"ס, חרום, תרגילים

 .3.3 7ת ביוב בולם טיפול מול שערי תקווה טיפול בזרימ

 3.3 דווח לסמיר זרימת ביוב מהכפר חבלה

  

  איכות אויר                    

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

 בהמשך המסמך. מרץבישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד. גרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש 
 שוטף

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

 האיגוד ובאתר ניטורית.
 שוטף

  רעש וקרינה 

ביקורת בבית משפחת קסלברנר בישוב צופים במסגרת טיפול בתלונה על מטרד קבוע של 

 רעש שנגרם ע"י שכנים. נערכה מדידת מפלס הרעש והופץ דו"ח בנושא.
8.3 
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  פיקוח סביבתי

 1.3 עינב -בדיקת מסלעה

 1.3 לשם -בדיקת מסלעה

 3.3 איתמר -בדיקת מסלעה

 4.3 מחוז מרכז -סיור בטובלן

 5.3 נילי -פיקוח מגרסה

 5.3 דולב -פיקוח מגרסה

 5.3 נחליאל -פיקוח מגרסה

 8.3 אריאל, חל"פ -פיקוח מגרסה

 8.3 אריאל, בן עמי -פיקוח מגרסה

 31.3, 17.3, 9.3 בירה-פסגות/אל -תחנת מעבר פיקוח

 9.3 נחליאל -הצבת מגרסה

 16.3, 11.3 אלקנה -פיקוח מגרסה

 16.3, 11.3 עץ אפרים -פיקוח מגרסה

 12.3 אבני חפץ -פיקוח מגרסה

 12.3 חיננית -פיקוח מגרסה

 17.3 שילה -פיקוח מגרסה

 18.3 א.ת. אריאל מערב -איתור מפגעים סביבתיים

 18.3 א.ת. ברקן -יתור מפגעים סביבתייםא

 26.3 א.ת. קרני שומרון -איתור מפגעים סביבתיים

 26.3 אלפי מנשה -פיקוח מגרסות

  מניעת מזיקים

  

 שוטף העברת הנחיות עונתיות לתברואני הרשויות 

 שוטף פיקוח על עבודות קבלן לפעולות נגד הלישמניה באורנית 

  חינוך סביבתי וקהילה 

קידום ביצוע קול קורא תלת שנתי עם אלכסנדר ירמולינסקי חבר מועצת העיר ואיצ'ה 

 מאיר מנכ"ל האיגוד
 , אריאל1.3.20

מנהלת גנים, סיגלית  -מנכ"ל, נועה כהן -קידום ביצוע קול קורא תלת שנתי עם אסף שפירא

 מנהלת מח' נוער. -גננת מובילה, נילי דל -אטיאס
 , אלקנה3.3

מנהלת רשותית לביטחון  -מנהלת מח' חינוך, שגית -וע פרק ג עם מירה מורהנחיות לביצ

 קהילתי ונציגי קהילה.
 , אורנית8.3

תמיכה מרחוק בפעילות חינוך סביבתי ברשויות המקומיות סביב הערכות לביצוע קול 

 .2017קורא תלת שנתי וסיכום פעילות קול קורא 
 שוטף
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  פניות ציבור 

  
טרום שימוע  בוצע יחות נוראיים בפצאל, אי אפשר לפתוח חלונותתלונות רבות על ר

 ט אור לטובלן/קומפוס
משואה בהשתתפות נציגי 

 האיגוד והרשות
קויים טרום שימוע לוקומפוסט  שפיכת חומר הנראה לנו כסוג של בוצה בקרבת מושב נעמה

אור בהשתתפות נציגי האיגוד 
 והרשות

 
 הועבר לטיפול המנה"אז ולת לא חוקית ליד הכפר סניריאזיהום אויר מאלקנה בגלל שריפת פס

 הועבר לטיפול הרשות ריח חזק לא סביר שגורם לצריבה בעיניים ובחילה קשה בברקן
הועבר לטיפול הרשות  מי ביוב מקיר המשותף עם השכנים לשלולית בחצר בית באורנית

לדבריהם מדובר בסכסוך 
שכנים, רכז פסולת פנה 

הנחיה למנכל הרשות עם 
 לטיפול

בוצעו ביקורות פתע, לא  טיפול מתמשך בתלונות על מפעל טיירטק 
הובחן בריחות חריגים וכן 
לא נשמעו רעשים חריגים 

 מטיירטק
 הועבר לטיפול המנה"אז המפחמות מדרום לרכס גבעות איתמר מזהמות, אפילו יותר מהרגיל

בוצעה מדידת רעש ע"י מנהל  שכניםביקור נוסף בצופים בשל תלונה על מטרד רעש ממנוע אצל 
תחום רעש עלה כי הרעש 

נמסר  -חזק בשעות הלילה
 דוח למתלונן

  

נשלחה עמדת המשרד  בעלי G5שאלה לגבי הצבת אנטנות 
להגנה"ס ותחומי אחריות 

 בנושא
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 2020 מרץממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
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