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

         03-9367136פקס.   03-9367135טל.    
 

 
 

 
 

 
 2020אפריל  חודשבסיכום פעילות 

 
 
  תאריך /הערות מנהלה  

 שוטף יסבוקיניהול אתר האיגוד ודף הפ

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 שוטף קורונה  –ניהול העבודה בתנאי חרום 

 שוטף טיפול בהזמנת עבודת חקר להשפעות מתקן השבת אנרגיה השומרוני הטוב 

 20.4 ישיבת צוות 

 שוטף שידרוג משרדי האיגוד  –יצוב וקבלנים עהכנת הצעות ל

 שוטף א.ת. ברקן , א.ת. אריאל  –בחינת פניות קליטה למפעלים 

 6.4 רכבים  x 4התקנת מערכות כריזה 

  כנסים / השתלמויות  

 .3.4 [ גורמים המתנגדים לתעשיה במחצבת טריפי ZOOMהתועדות וידאו ]

  דיונים/ סיורים  

 6.4 ביוניברב ) קובי , שרון (ביקורת  -עמנואל 

 6.4 לבדיקת תלונה / עבודות עפר ופסולת בנין במודיעין עילית סיור 

 7/4 סיור שפכים נחל קנה ] מתקן פלסטינאי לביוביות[ 

 13.4 טיפןל בסקר טבע עירוני קרנ"ש 

 18.4 ועדת אכ"ס אריאל 

להב ] יו"ר אשכול יו"ש [, ישיבת הערכות להגשת ק"ק לתוכנית אב לפסולת יו"ש : יגאל 

 ניצן לוי ואני

20.4 

 25.4 סיור בדיקת תלונה יתושים א.ת. ברקן

י.ע. מתקן טיפול ומיון פסולת בנין בקרנ"ש ] איל משה[ עם עורכי המסמך הסביבתי  חב' 

 אמפיביו 

27.4 

 31.4 עם מ.א. שומרון בענין איסור הפעלת קמינים 

 31.4 ענין קליטה בתעשיה עם יונתן ורועיב, ראש ע. אריאל אצל אלי שבירו 

  תיכנון סביבתי 

 2.4 אלון 742היתר בניה פרט ראדון מגרש 

 28.4 א"ת בראון 122היתר בניה מגרש 

 30.4 מצפה יריחו 157היתר בניה פרט ראדון מגרש 

  פסולת מוצקה ומחזור  

 6,13,22,27.4 אור וקומפוסט משואה טסיור פקוח טובלן קומפוס



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

         03-9367136פקס.   03-9367135טל.    
 

 
 

 
 

 27.4 13.4 כיסוי פסולת קומפוסט  -הנעמ סיור בשטח חקלאי 

  

  תעשיה ורישוי עסקים 

באזור התעשייה ברקן.  "98בניה  המקווה"טיפול בבקשה לרישיון עסק לבית קירור 

 הבקשה אשרה בתנאים סביבתיים.

1.4 

אים טיפול בבקשה לרישוי נגריית המקצוענים באזור התעשייה ברקן. הבקשה אושרה בתנ

 סביבתיים

2.4 

 שוטף טיפול בפניות לסוגיהם

 ליאפר הכנת חוות דעת לתכנית שדרוג מפעל בטון חברת אורן תעשיות בטון בעיר מודיעין עילית

   םשפכי 

 שוטף טום קו לחץשסטיפול בתקלות תחנת שאיבה תיקוני קולחי השומרון : 

 7.4 סיור בקרה קו נחל קנה 

 אירועים סביבתיים וחומ"ס, חרום, תרגילים

 שוטף  הערכות בנוהל חרום קורונה של צוות האיגוד וכונניות 

  איכות אויר                    

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

 ף עדין בחודש אפריל בהמשך המסמך.בישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד. גרף ניטור אבק מרח
 שוטף

בחודשים ינואר איכות אויר ביו"ש  דוחות ממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכנת 

 ופברואר השנה ופורסם באתר האיגוד ובאתר ניטורית.
 שוטף

  מחצבות 

 30.4, 26.4 ור אבק סביבתי במחצבות הנסון נחל רבה וכוכב השחרתיאום וליווי ביצוע ניט

  פיקוח סביבתי

 26.4, 19.4, 1.4 אלקנה -פיקוח מגרסה

 26.4, 19.4, 1.4 עץ אפרים -פיקוח מגרסה

 7.4 א.ת. אריאל מערב -איתור מפגעים סביבתיים

 21.4, 7.4 שילה -פיקוח מגרסה

 21.4 רבבה -בדיקת מסלעה

 21.4 בירה-פסגות/אל -פיקוח תחנת מעבר

 21.4 אבני חפץ -פיקוח מגרסה

 23.4 א.ת. אלפי מנשה -סיור איתור מפגעים

 23.4 אלפי מנשה -פיקוח מגרסות

 23.4 נילי, נחליאל, דולב. -פיקוח מגרסות

 26.4 מחצבה הנסון -דיגום אוויר

 30.4 כוכב השחר -פיקוח מחצבה
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  פניות ציבור 

  
מול  הנחיות שלנו שפיכת בוצה הגורמת למטרדים קשים בנעמה

וף קומפוסטאור בשית
 הרשות

בוצעה פניה לרשות, בוצעה  מפגע ביוב גדול בפדואל הגורם למטרדים רבים
הסטה לקו גלישת ביוב זמני, 

 על מנת למנוע מפגע 
 בטיפול המנהל האזרחי עשרים ותשע פניות על זיהום אויר משריפת פסולת ע"י הפלסטינאים 

 ול המנהל האזרחיבטיפ פניות על זיהום אויר משריפת פסולת ע"י פלסטינאים 13
 
 

 2020ממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש אפריל 
 
 

 
  

 PM10 (130בחודש אפריל לא נמדדו חריגות מערך הסביבה היממתי לאבק מרחף עדין 
 מק"ג/מ"ק(.


