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 2014 יוני חודשבסיכום פעילות 
 

 
  / תאריךהערות מנהלה 

 16.6.14 ישיבת ועד מנהל מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן

 כנסים / השתלמויות

 24.06, 17.06, 10.06 בקורס רישוי עסקים של המשרד להגנת הסביבההשתתפות 

 1.6.14 כנס "גבורי הסביבה" ר"ג 

 5.6.14 צגת חוברות "שמיטה בסביבה" של האיגוד כנס השמיטה במערכת החינוך : ה

 10.6.14 " חוויה בטבע"  בבית אל 

 11.6.14 , מחוז המרכז יחידות סביבתיות -מפגש חצי שנתי 

 12.6.14 . במכללת תל חי  6-כנס המיחזור ה 

 16.6.14 כנס יש"ע להסברה בירושלים 

 17.6.14 : דיוני ועדות וטקס גלובוס הירוק יום איכ"ס בכנסת

 דיונים/ סיורים

 1.6.14 תנאים לרשוי –י.ע. עם מנהל מחצבת כוכב השחר 

 2.6.14 סיור מחוז באס"פ טובלן 

 2.6.14 עם ניר קנטור ואסנת אביטל וכרמל פלדמן מהתאחדות התעשיינים  , א"ע יהודה אצל ניצן 

 8.6.14  בית אריה –הסברה למניעת לישמניה בבית אריה , קידום הפרדה במקור 

 9.6.14 ברשות המים  צוות היגוי מצומצם -תכנית אב למים וביוב ביו"ש 

 17.6.14 לישמניה ] בר אור , אלון , ראש המועצה אסף מינצר [ בנושא  סיור באלקנה של הועדה

 18.6.14 דיון עם הרכבת ודני תירזה וראש מ. מ. בית אריה בנושא שיקום עודפי עפר רכבת עופרים 

 19.6.14 שיקום נחל קנה : קידום תוכנית מפורטת לפארק נחל קנה  מנהלת

 20.6.14 יום שיא , תוכנית מגוון המינים בקדומים 

 תיכנון סביבתי 

 8.6 פיקוח על מגרסה באריאל מתחם הקניון

 מעלה שומרון -אל מתן 115/5תמיכה בתוכניות:  תהתיישבו תהשתתפות בוועד

 חלמיש 203/5תמיכה בתוכנית 

10.6 

 18.6 אתר עופרים -דיון בנוגע לשיקום אתר הטמנת עודפי רכבת ישראל

 23.6 פיקוח באתר גריסה סלעית

 25.6 יקיר 118/2השתתפות בועדת איכות סביבה תמיכת בתוכנית

 26.6 השתתפות בסדנאת שיקום נחלים

 29.6 לשםגריסה פיקוח באתר 
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 שפכים

 במהלך החודש כולל ניטור דגירת יתושיםתיפול בתלונה/תקלת תחנת שאיבה צופים 

  פיקוח חיבור זמני מתן נירית לקו נחל קנה

 9,24,30.6 תחנת שאיבה חורשים סיור פיקוח

 פסולת מוצקה ומחזור

 26.6 פגישה חוק האריזות עם תמיר ומ.מ. קרני שומרון

 9-19.6 פיקוח וסיור בבראון כולל אירוע שריפה

 2.6 אה עם מחוז מרכזסיור בטובלן וקומפוסט משו

 22.6 סיוע למודיעין עלית הכנת קול קורא פסולת בניין

 תעשיה ורישוי עסקים

 26.06, 11.06 ביקורות במפעל "גרין אויל" באזה"ת אריאל מערב 

 25.06, 08.06 ביקורת במפעלים  "ביודיזל", "עתיד אריזות" ו"אקו מדיקל " באזה"ת מעלה אפרים

 22.06 און קדומים-ום בע"מ באזור התעשייה ברביקורות במפעל פולק

 4,11,18,24,30.6 ביצוע סיור פיקוח בטובלן וק משואה

 שפכי תעשיה

 25.06 השתתפות בפורום שפכי תעשיית ברקן שהתקיים במנהלת אזה"ת ברקן

ת הפיקוח ניהול מערך הפיקוח על שפכי מפעלי אזור התעשייה וברקן: הוכן דו"ח הפיקוח של חודש מאי ותכני
 לחודש יוני הדו"ח בהמשך המסמך.

05.06 

 11.06, 01.06 ביקורות במטשים של אזורי התעשייה אריאל מערב וברקן. 

 23.06 ביקורת בתחנת שאיבת שפכי אזור התעשייה עמנואל : התחנה פועלת.

 23.06 ים אש ביקור במפעל שמורי מוטולה באזור התעשייה עמנואל בהשתתפות מהנדס מועצת עמנואל מר חי

 חומרים מסוכנים

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס

 01.06 ואור ברקן באזור התעשייה ברקן. טיפול בבקשות לחידוש היתר רעלים MCAביקורות במפעלים 

 08.06 ביקורת במחסן חומרי הדברה חב' עמיר סניף נעמה. טיפול בבקשה להיתר רעלים

 08.06 ר באזור התעשייה ברקן. טיפול בבקשה להיתר רעליםוו-ביקורת במכבסת טופ

 11.06 ביקורת במפעל תירוש דוד באזור התעשייה אריאל מ ערב. טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים

 15.06 ביקורות במפעל יצחק קניגסברג עורות לקלף באזה"ת אלון מורה. פיקוח על חומ"ס

 15.06 בקשה לחידוש היתר רעלים.ביקורת בבריכת שחיה אלון מורה. טיפול ב

 16.06 ביקורת בבריכת שחיה עמנואל. פיקוח על חומ"ס

 22.06 ביקורות בבריכות שחיה שבי שומרון וקדומים. פיקוח על חומ"ס

 26.06 ביקורת בבריכת שחיה ברקן. טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים

 30.06 היתר רעלים.ביקורת במפעל דנלוג באזה"ת אריאל מערב. טיפול בבקשה ל
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 אירועים סביבתיים וחומ"ס

 05.06 ליד כפר נבי אליאס 55השתתפות בטיפול באירוע של דליפת סודיום היפוכלוריט ממכלית הובלתו בכביש 

 22.06 ביקורת באתר פסולת קדומים:  אירוע שריפת פסולת באתר.

 איכות אויר

צעות תחנת לניטור אבק מרחף עדין בישוב וחיבור דיגיטלי ניטור אויר בישוב נילי ממחצבת נטוף )שפיר( באמ

 לאיגוד. גרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש אפריל בהמשך המסמך.
 שוטף

. הדו"ח פורסם 2014-ממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכנת דו"ח איכות אויר ביו"ש בחודש אפריל

 באתר ניטורית.
09.06 

 מחצבות 

 25.06 השחר. דו"ח ביקור פורסם באתר ניטורית.ביקורת במחצבת כוכב 

 ביקורות במחצבת "נטוף" ובאתר פיתוח ובניה במודיעין עילית. דו"ח פורסם באתר ניטורית.

 

29.06 

 ורעש קרינה

 18.6 בדיקות קרינה מוסדות חינוך מעלה אפריים

 22,29.6 בדיקות קרינה מוסדות חינוך ג זאב

 מניעת מזיקים

  ן לשמניההכנת יום עיו
  ניטור יתושים תחנת שאיבה צופים

 חינוך סביבתי

 2/06/2014 קידום ביצוע פעילות חקר ושימור מגוון ביולוגי בגני ילדים -מוריה ג'קובס מחלקת גנים מ.א. שומרון

 מ.א. שומרון

 8/06/2014 איצ'ה, חזי, גבי, יעל –פגישה בנושא היערכות ליום עיון לישמניה 

 8/06/2014 של המשרד להגנת הסביבה םו מאושר ועפרה רויטמן בנושא קול קורא אירועיפגישה עם עיד

 עמנואל

 8/06/2014 הרצאה למורים בבי"ס כבפר אדומים בנושא הימנעות מהידבקות במחלת הלישמניה

 מ.א. מטה בנימין

 9/06/2014 בי"ס רמון משערי תקוה -טקס הסמכת בי"ס ירוק במחוז מרכז

 מ.א. שומרון

 11/06/2014 מפגש רכזים ארצי בתל אביב

 12/06/2014 של המשרד להגנת הסביבה םפגישה עם ישראל דימנט מנהל המתנ"ס, ועפרה רויטמן בנושא קול קורא אירועי

 קרני שומרון

 12/06/2014 של המשרד להגנת הסביבה םפגישה עם גדי פניגשטיין ועפרה רויטמן בנושא קול קורא אירועי

 קדומים

 15/06/2014 הדרכת סיון מנטקה גננת בגן רימון יקיר -פעילות חקר ושימור מגוון ביולוגי -קול קורא חינוך
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 מ.א. שומרון

 17/06/2014 יום שיא פעילות חקר ושימור מגוון המינים בבקעת הירדן

 מ.א. בקעת הירדן

 19/06/2014 מנהלת נחל קנה

 20/06/2014 דומיםיום שיא פעילות חקר ושימור מגוון המינים בק

 קדומים

 22/06/2014 הדרכת יעל  גננת בגן עלי זהב -עילות חקר ושימור מגוון ביולוגי -קול קורא חינוך

 מ.א. שומרון

 23/06/2014 הדרכת נטע דואני גננת בגן אלונים יקיר -פעילות חקר ושימור מגוון ביולוגי -קול קורא חינוך

 מ.א. שומרון

 24/06/2014 להימנעות מהידבקות במחלת הלישמניה( 2הדרכה בגני סלעית )

 מ.א. שומרון

 25/06/2014 סתיו גוטמן )ש"ל( -( להימנעות מהידבקות במחלת הלישמניה3הדרכה בגני פדואל )

 מ.א. שומרון

 25/06/2014 הצגת פעילות האיגוד בפני חברי הועדה -ועדת איכות הסביבה אריאל

 אריאל

 26/06/2014 סתיו גוטמן )ש"ל( -( להימנעות מהידבקות במחלת הלישמניה2) ( ולשם2הדרכה בגני פדואל )

 מ.א. שומרון

 26/06/2014 פגישה עם עפרה רויטמן

 29/06/2014 סתיו גוטמן )ש"ל( -( להימנעות מהידבקות במחלת הלישמניה3הדרכה בגני עלי זהב )

 מ.א. שומרון

 30/06/2014 סתיו גוטמן )ש"ל( -במחלת הלישמניה( להימנעות מהידבקות 2הדרכה בגני מעלה שומרון )

 מ.א. שומרון

 פניות ציבור

 גלישות ביוב חוזרות מכפר אורנים

 במקום.ת בוצע ביקור 

נמצאו   טופל ע"י הרשות

מגבונים ומוצרי היגיינה 

 שגורמים לסתימה, טופל

 דליפת ביוב שלא נפסקת תלונות על מטרד יתושים נוראי בגלל 

מ.א. הועבר לטיפול 

שומרון ליבוש השטח 

 ת המקוםרוהדב

 בבית חורון רעש מבסיס מגב

הוצע תלונה מתחדשת. 

טיפול משותף של  על 

 הרשויות .

 סה ליישוב אלפי מנשהניזיהום אויר כתוצאה משריפות פסולת בכ
 -השורפים בדואים 

 מטופל ע"י המנהא"ז
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 בבית חורון השלכת פסולת וחומרי הדברה בחצר

ות בית הועבר למזכיר

מדובר בסכסוך  -חורון

 שכנים

  בעטרת זרימת ביוב מבניה חדשה

נבנתה תשתית ביוב 

ע ושא ידו. הנלקויה 

שות, ומטופל ע"י הר

 מתבצעת הדברה

 באלקנה איסוף בקבוקים בימים מסוימים בחנויות אי
 -הופנה למחוז מרכז 

 אין לנו סמכות בנושא

 אלפי מנשה
 ותלירעש ולכלוך מפע

 שיוןעסק שלא בר

 לכוון צור יגאל זרימת ביוב מצופים

תקלה בשל סתימת הקו 

במוצרי הגיינה. מטופל 

 ע"י שפע במ.א.שומרון

  זרימת ביוב בצופיםבשל  בכוכב יאירזבובים ויתושים 

הועבר לטיפול מ.א. 

שומרון ליבוש השטח 

 והדברת המקום

 במודיעין עלית שפועלת בשבתבמרכז מסחרי רעש מאזעקה 

נחיות בנוגע הועברו ה

לחיוב העסקים במפסק 

אזעקות. הוצא מכתב 

 ע"י הרשות לבעל העסק
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 2014 יוניממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש 
 

 
 

 מק"ג/מ"קPM10 (150  .)לא נמדדו חריגות מהתקן היממתי לאבק מרחף עדין  מאיבחודש  :הערה לגרף
                                                                

 

 
 

 
 2014 - מאידו"ח חודשי: פיקוח על שפכי מפעלי אזה"ת ברקן בחודש 

 
מפעלים. בטבלה להלן  19שפכים של   מאיבמסגרת פיקוח על שפכי מפעלי אזור התעשייה ברקן נבדקו בחודש  .1

 שפכי המפעלים )הריכוזים במג"ל( מרוכזים נתוני בדיקת
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 : לטבלה הערות
 

 מג'/ל'.   1000 -מג'/ל' לשאר המפעלים  30למפעלי גימור וציפוי מתכת הוא  TSSתקן  -
 מג/ל'.  2000 -מג"ל' לשאר המפעלים  500למפעלי גימור וציפוי מתכת הוא  CODתקן  -

 לא נערכה בדיקת המזהם. -
ND - סף הרגישות של הבדיקה.ריכוז המזהם מתחת ל 
xxx - .ריכוז המזהם שחורג מהתקן הנדרש 

 הבדיקות בוצעו במעבדת אילנית.     -
 

מפעלים ששפכיהם נבדקו בחודש מאי בשפכי שלושה מפעלים התגלו חריגות: במפעל סלטי שמיר  91בין   מסקנות: .2

 ראה הטבלה(. לעסקים נשלחו התראות על כך.בריכוז של כלורידים ) VIP -וור  ו-ובמכבסות טופ  CODבריכוז של  6002
 

 
 , רכז תעשיות וחומ"ס.ר וסילי רודסקיד" : הכין                                             

 ריךתא המפעל
 הדיגום

pH COD TSS שמן 
 מינרלי

 שמן
 כללי

Cl Cr Cu Al Zn 4SO  סול
 פיד

 04 אביג
22 

8.3 
8.5 

- 
- 

13 
16 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

03 
0.4 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 04 מוליתן
22 

6.9 
6.9 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

300 
290 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

120 
110 

ND 
ND 

 - - - - - ND - - - - - 6.8 15 אור ברקן
 ם.סי.איא
 

10 
21 

8.7 
8.3 

- 
- 

25 
22 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

19 
18 

- 
- 

400 
330 

- 
- 

 - - - - - 0.2 - - 18 - - 7.1 11 אנרקון
 - - - - - - - 81 - - 1800 7.2 22 אחווה

 - - - - - - - - - - 1900 9.2 22 ביצי כפר
סלטי 
   2006שמיר 

04 
22 

7.1 
6.9 

1900 
2800 

- 
- 

- 
- 

72 
70 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 - - - - - - - - - - 2200 6.8 22 תבואות בר
 - - - - - - - 90 - - 1850 7.8 0.4 אנטקוביץ

 - - - - - - - 42 - 110 1900 6.8 26 עמית
 - - - - - - - - - 12 1800 7.2 26 אלכוהום
 - - - - - - - - 12 - - 7.7 27 שלייסנר

 - - - - - - 480 - - 190 1300 7.9 27 וור-טופ
 - - - - - - - - - 340 2000 6.4 27 אקו אלפא

טוויטו 
 פלסט

28 6.8 - - 11 - - - - - - - - 

חרסה 
 סטודיו

28 7.1 - - 11 - - - - - - - - 

 - - - - - - - - 12 - - 6.9 28 ישראטויס
מכבסת 

VIP 
28 8.2 1400 140   490       

 500/ 6-10 - התקנים
2000 

/30 
1000 

20 100 430 0.5 1.0 25 3 500 1.0 


