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 6201  יוני חודשבסיכום פעילות 
 

 
  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף ניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 1.6.16 חוזים  –פ.ע. עם היו"ר 

 16.6 דוחות רוא"ח קולחי השומרון 

  כנסים / השתלמויות  

 1.6..16 השתתפות ביום עיון רישוי עסקים

 2.6.16 בר נאמנים אונ. אריאל כנס מחקרי יו"ש וח

 6.6.16 יום עיון גגות ירוקים בכנסת

, סדנה בנושא בחינת הכדאיות, היעילות וההיתכנות של הקמת מתקני קצה לטיפול בפסולת

 הטכניון , חיפה 

8.6.16 

 -22-23.6.16 ועידה שנתית אקולוגיה ואיכות הסביבה

 16.6.16 רושלים ומרכזיום עיון פסולת בניין למהנדסי רשויות מחוז י

 20.6.16 יום עיון רכזי קרקעות מזוהמות

 27.6.16 לפקחי המשטרה הירוקה  כנס חקיקה ואכיפה סביבתית ביו"ש

  דיונים/ סיורים  

 7.6.16 אתרי מורשת באגן ההקוות עם חזקי בצלאל  –סיור עם צוות תכנית אב הירקון 

 15.6.16 דירקטוריון אזור התעשיה אריאל 

 20.6 לישמניה בישובי נמערב השומרון ומעלה אדומים  –אצל שר הבריאות ליצמן 

 22.6.16 הצגת "מטרדים סביבתיים ביו"ש" בו. משנה של ועדת חוץ ובטחון , כנסת 

 23.6 י.ע. עם שרון מ" יוניברב" 

  תיכנון סביבתי 

 2.6.16 אדם 637היתר פרט ראדון מגרש 

 2.6.16 יקיר 82אישור לארובה מגרש 

 6.6.16 נופי פרת 183,179,181היתר פרט ראדון מגרש 

 9.6.16 אישור בתנאים להפעלת מגרסה נידית בשער בנימין 

 9.6.16 ביקור מגרסה סמוך לפארק אתגרים אריאל

 13.6.16 אדם 649,612אישור פרט ראדון מגרש 

 13.6.16 מצפה יריחו  134היתר פרט ראדון מגרש  

 14.6.16 עיון לקידום השימוש באופנים השתתפות ביום 
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 אישור בתנאים להפעלת מגרסה בטלמון
15.6.16 

 22.6.16, 16.6.16 ת שער בנימין פיקוח מגרסה ניד

 19.6.16 ת טלמון פיקוח מגרסה ניד

 27.6.16 לתוכנית סילוק שפכים מכמש תהתייחסו

  שפכים 

 8.6.16 תוכנית אב איתמר וקדומים במחוז מרכז -דיון 

 6,13.6.16 סיור פיקוח קו גז קולחי נחל קנה

 6,13.6.16 סיור בתחנת שאיבה חורשים

  פסולת מוצקה ומחזור  

 6,14,22,29.6.2016 סיור קומפוסט משואה וטבלן

 6,14,22,29.6.2016  קומפוסט אור

  תעשיה ורישוי עסקים 

 30.6.16 ,15.6.16 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 29.6.16 "אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפריםביודיזל" ואל/-רםים "במפעלת וביקור

 13.06.16 .אורטגה באזה"ת ברקןבמפעל  תביקור

בתחנות דלק מנטה גבעת זאב של נציגי המ' להגנה"ס מחוז ירושלים ביקורות השתתפות ב

  ונות עסק.רישידוש חי. טיפול בבקשות לזאבוגבעונים של יעקב ברג בגבעת 

2.6.16 

 9.6.16 השתתפות בוועדת אכלוס פארק תעשיות שח"ק. אושרה קליטת מפעל חב' קוסמו טרייד

השתתפות בביקורות של נציגי המ' להגנה"ס מחוז ירושלים ושל מוא"ז מטה בנימין בתחנות 

 דלק פז עופרה ודלק רננית. טיפול בבקשות לחידוש רישיונות עסק.

13.6.16 

 16.6.16 כל חן באזור התעשייה מבוא חורון.במפעל קורות בי

 של נציגי המ' להגנת הסביבה מחוז ירושלים ושל מוא"ז מטה בנימין ביקורותבהשתתפות 

טיפול בבקשות לחידוש  .במבוא חורון ואדיר דלקים במתתיהו אלון בתחנות דלק אברך

 רישיונות עסק

15.6.16 

במפעל רונופולידן באזה"ת ברקן וביקורם במפעלים  RTOהשתתפות בדיגום בארובת מתקן 

 בהשתתפות נציג המ' להגנה"ס מחוז מרכז.  ואור ברקן 2010פלקסו פרינט, מוליתן 

23.6.16 

 28.6.16 .ביקורות במפעלים באזור התעשייה סלעית: ד. בורלא, מצבעת רהיטים, פרת תעשיות ועוד

  שפכי תעשיה 

הזרמת שפכים חריגים ע"י מוא"ז שומרון בנושא ע "שפ מנהל אגףאצל  השתתפות בדיון
 וור למערכת הביוב הציבורית-מכבסת טופ

22.6.16 

 

 13.6 המתקן פועל באופן תקין.. אזור התעשייה ברקן במט"שביקור 

 30.6 .ביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף "ס.טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ
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 5.6.16 באשדוד כיול מכשירים בחברת אמפרוקו

 2.6.16 במסגרת טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים. גבעת זאבבבריכת שחייה בישוב ביקורת 

 8.6.16 בישוב סלעית. פיקוח על חומ"סביקורת בבריכת שחייה 

 9.6.16 פיקוח על חומ"ס ים מבוא דותן וחרמש.ת שחייה בישובות בבריכוביקור

 14.6.16 . פיקח על חומ"ס.ביקורת בבריחת שחייה בישוב אורנית

 29.6.16, 20.6.16 במסגרת טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים שילהת בבריכת שחייה בישוב וביקור

 .שילהבאזה"ת  EMSבמפעל של נציגי המ' להגנת הסביבה מחוז ירושלים ביקורת השתתפות ב

 טיפול בבקשה לאישור רוחבי לטיפול בפסולת כולל פסולת חומ"ס וחידוש היתר רעלים.

20.6.16 

 28.6.16 . עמנואל במסגרת טיפול בבקשה לחידוש היתר רעליםביקורת בבריכת שחייה בישוב 

 29.6.16 ביקורת בבריכת שחייה בישוב מעלה אפרים. פיקוח על חומ"ס.

 27.6.16 רכה ויצהר במסגרת טיפול בבקשות להיתר רעלים.ביקורות במטשים בישובים הר ב

 18.6.16 ביקורת במט"ש בישוב סלעית במסגרת טיפול בבקשה להיתר רעלים.

 אירועים סביבתיים וחומ"ס

 5.6.16 כונן איצ'ה  –טיפול באירוע הדברה לא חוקית בנחליאל 

  איכות אויר                    

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

 בהמשך המסמך. ייונגרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש בישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד. 
 שוטף

. 2016 מאיממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור: הכנת דו"ח איכות אויר ביו"ש בחודש 

 .הדו"ח פורסם באתר האיגוד ובאתר ניטורית
19.6.16 

  מחצבות  

 29.6.16 רסם באתר ניטוריתודו"ח הביקור פ ביקורת במחצבת כוכב השחר.

השתתפות בניטור סביבתי של אבק מרחף ואבק שוקע. ביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. 

 דו"ח הביקור פורסם באתר ניטורית.

14.6.16 

 דוחות. בקעה במודיעין עיליתובאתרי הפיתוח של דחפורי ה חב' שפירת במחצבת נטוף וביקור

 באתר ניטורית. מופורס יםהביקור

16.6.16 

  מניעת מזיקים 

 21.6.16 פגישה בנושא לשמניה ושפני סלע באלפי מנשה 

 15.6.2016 אלון בר בצופיםעם 

 26-27.6.16 ניטור זבוב חול בצופים 

  חינוך סביבתי וקהילה 

 2.6.16 םמפגש רכזות חינוך ומטמיעים מחוז ירושלי

 , אורנית3.6.16 יום ירוק באורנית, השאלת משחקים לפעילות בבי"ס

פגישה בבי"ס חפציבה במודיעין עילית יחד עם איריס פיין, ליווי הסמכה לבי"ס ירוק ביצוע 

 2015קול קורא 
 , מודיעין עילית7.6.16
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סביבתי  פגישה עם נציגי קק"ל ומרכז מנהיגות באריאל לקראת שת"פ אפשרי של חינוך

 ועבודת ממשק בחורשה
9.6.16 

 19.6.16 מפגש רכזים מחוז מרכז בנושא קיימות עירונית ביח"ס פתח תקוה

 30.6.16 חשיבה על תוכנית להגשה במח' חינוך בעימנואל 2016הערכות לקראת קול קורא 

 שוטף 2015ליווי רשויות מקומיות בביצוע קול קורא 

  פניות ציבור 

 קנה מזבלה מול מערת
הועבר לטיפול המנהא"ז 

 יחסות רט"ג.תולה

 ריח חריף ממזבלה מהפלסטינאים בישוב מעלה שומרון
בטיפול הרשות מול 

 המנהל האזרחי

 ריח עשן ושריפה חריף מהפלסטינאים בעמנואל
הועבר לטיפול המנהא"ז 

 שפנה לרמת"ק

 ארובת של קמין משכן שנמצאת בגובה החדרים באריאל

ו נמסרסיור במקום ו

למתלונן ולבעל הארובה 

 הנחיות עם העתק לרשות

 בקרני שומרון  כלבים משוטטים וצואת כלבים 

נשלחה הפניה לרשות 

שתאמה פגישה עם 

המתלונן, החלט על 

שיתוף פעולה של 

המתלונן עם הרשות 

 בנושא זה.

 שאלה לגבי המצאות זיהום אויר בריחן
ניתנה תשובה של מנכ"ל 

 האיגוד 

 גרסה בטלמוןזיהום אויר ממ

בוצע ביקור במקום 

המגרסה קיבלה היתר 

 בתנאים

 ומחוברת למים

 בברקן 2010זיהום אויר ממצבעת מוליתן 
טופל ע"י רכז תעשיות 

 מול המפעל

 ריח חריף ממפטמה בנערן

בטיפול רכז 

אגרואקולוגיה מול 

 הרשות

 אתר פסולת בניין בצמוד לבית המתלוננת

בוצע ביקור במקום ע"י 

לת, בבירור מול רכז פסו

 הרשות

עפ"י מנהל הבריכה  מאות יונים מתיישבות על גבי מסילות התקרה מעל בריכת השחיה באריאל
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מתבצע ירי ביונים עפ"י 

 הנחיית מ.הבריאות

 ריח רע ממפעל ביודיזל במעלה אפרים

בוצעו נסיונות לפנות 

למתלוננת לקבלת מידע 

נוסף אך לא התקבלה 

תגובה. בוצע ביקור 

מדובר על תקלה  במפעל

 שחלפה

 בלון גז המותקן בצורה מסוכנת בשערי תקוה
נתנו למתלונן פרטים של 

 מנהל הגז
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