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 6201  אוגוסט חודשבסיכום פעילות 
 

 
  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף ניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 1.8 דיון ו. ביקורת של האיגוד 

 9.8 דיון ו. כספים של האיגוד 

 17.8, 10.8 , ראיון יהודה יפרח ] מט"ש עפרה[ דוברות: ראיון גלי ישראל 

 10.8 טוריון של "קולחי השומרון" ישיבת דירק

 16.8 מפגש עם סוכנות יקב בנוגע לפנסיה וקרנות השתלמות

  כנסים / השתלמויות  

 3.8 בישיבת רכזי איכות אוויר במשרד להגנת הסביבההשתתפות 

 3.8 חזי -השתתפות בכנס הסברה קול קורא עידוד מיחזור 

 11.8 , צוות המחקר , רשות נחל הירקון שתמפגש בנושא מור -תכנית כוללת לאגן הירקון 

  דיונים/ סיורים  

 4.8 י.ע. עם שייקה רוזנפלד ממ.א. שומרון 

 8.8 , ו. משנה ליו"ש , ו. חו"ב , כנסתדיון מעקב בנושא אספקת המים באיו"ש

 15.5 , ו. משנה איו"ש , ו. חו"ב , כנסת דיון דחוף בכנסת מטמנת רימונים

 17.8 פעולת חב' טביב באזה"ת מעלה אפרים דיון בנושא הרחבת

 21.8 סיור ביקורת השלמת פרויקט אבני חפץ 

 22.8 סיור עם ח"כ מוטי יוגב לתכנית אס"פ רימונים ואתר "כף הרגל" 

 31.8 דיון בו. משנה להתיישבות , מת"ע ] תכנית בית גיל הזהב באלקנה[ 

  תיכנון סביבתי 

 2.8 יאלאר 76היתר בניה לארובה מגרש 

 3.8 מתן היתר גריסה בתנאים למשך חודש בנעלה

 7.8 א"ת ברקן 108היתר בניה למפעל גלרן מגרש 

 8.8 נופי פרת 66היתר בניה לפרט ראדון מגרש 

 31.8 9.8 פיקוח מגרסה נעלה

 31.8 9.8 פיקוח מגרסה גבעת זאב

 9.8 פיקוח מגרסה באריאל 

 10.8 פיקוח מגרסה באלפי מנשה

 10.8 מגרסה בקרני שומרון  פיקוח
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 11.8 כפר אדומים 412היתר בניה לפרט ראדון מגרש 

 15.8 מתן היתר גריסה בתנאים למשך חודשים בא"ת שער בנימין

 21.8 ביקור ומתן חו"ד למסלעה באבני חפץ

 22.8 א"ת ברקן 108/2היתר בניה למפעל א.ד טכנולגיות סינון מגרש 

 31.8 ך למגרסה בעלי זהבמתן היתר גריסה בתנאים למש

  

  שפכים 

 24.8 3.8  סיור בחורשים תחנת שאיבה

  פסולת מוצקה ומחזור  

 1.8,9.8,24.8,31.8 בטובלן וקומפוסט משואה וקומפוסט אורביקורת 

 סיור פיקוח תחנת מעבר

 פסגות אל בירה
 2.8,31.8 

   

  תעשיה ורישוי עסקים 

רד להגנה"ס בנושא: פיתוח שיטות טיפול בשפכי השתתפות בפגישה במחוז מרכז המש

 תעשייה במפעל מטלוב בפארק תעשיות אריאל

9.8 

 28.8, 14.8 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 25.8, 11.8 ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים"ביקורות במפעלים 

 7.8 "ק"ריאקטיב" בפארק תעשיות שחבמפעל  תביקור

 14.8 ביקורת במפעל כמיארט בפארק תעשיות אריאל

 18.8 באזור התעשייה ברקן MCAבמפעל  תביקור

הפעלת  -השתתפות בדיון בנושא הרחבת פעולת מפעל אקו מדיקל באזה"ת מעלה אפרים 

 תחנת מעבר לפסולת החומרים המסוכנים. טיפול בנושא נמשך

17.8 

אלקנה במסגרת טיפול בבקשה לרישיון עסק. אושר מתן ביקורת ב"נגריית אלקנה" באזה"ת 

 רישיון עסק בתנאים סביבתיים

15.8 

ביקורת ב"נגריית המבצר" באזה"ת אלקנה במסגרת טיפול בבקשה לרישיון עסק. אושר מתן 

 רישיון עסק בתנאים סביבתיים

22.8 

. נתנה חוות נוי בע"מ להקים מפעלה באזור התעשייה מבוא חורון-טיפול בבקשת חברת  פז

 דעת חיובית.

31.8 

  שפכי תעשיה 

 18.8 במט"ש אזור התעשייה ברקן. המתקן פועל באופן תקין. תביקור

 במט"ש פארק תעשיות אריאל. ת ביקור

 

14.8 
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  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 2.8 ון באריאל, פיקוח על חומ"סבמלון אשל השומרביקורת בבריכות שחיה 

ביקורות במפעל אדמטק )קראוס( בפארק תעשיות אריאל ובמפעל ספרי מטל באזה"ת ברקן 

 ממונה חוק החומרים המסוכנים במשרד להגנה"ס -בהשתתפות דר' עדנאן סולטאני 

4.8 

 7.8 ., פיקוח על חומ"סבישוב שקדביקורת בבריכת שחייה 

ממונה חוק  -בהשתתפות דר' עדנאן סולטאני  זה"ת ברקןבא שלייסנרבמפעל ביקורת 

 החומרים המסוכנים במשרד להגנה"ס

8.8 

ממונה  -ביקורת במפעל שימורי מוטולה באזה"ת עמנואל בהשתתפות דר' עדנאן סולטאני 

 חוק החומרים המסוכנים במשרד להגנה"ס

10.8 

 23.8 , פיקוח על חומ"ס.באזור התעשייה הזעירה בישוב עפרה RSTבחברת ביקורות 

  איכות אויר                    

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

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

. 2016י ליוהכנת דו"ח איכות אויר ביו"ש בחודש  ממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור:

 הדו"ח פורסם באתר האיגוד ובאתר ניטורית.
31.8 

  מחצבות  

 23.8 ביקורת במחצבת כוכב השחר. דו"ח הביקור פורסם באתר ניטורית

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

 אתר ניטורית.דו"ח הביקור פורסם ב

15.8 

ביקורות במחצבת נטוף חב' שפיר ובאתרי הפיתוח של דחפורי הבקעה במודיעין עילית. דוחות 

 הביקורים פורסמו באתר ניטורית.

30.8 

  קרינה ורעש 

 2.8 בדיקת קרינה בי"ס תיכון מעלה אפריים

 8.8 בדיקת קרינה נחשון בנות

 21.8 בדיקת קרינה מתיתיהו

  םמניעת מזיקי 

 24-25.8, 10-11.8 ] הצבת מלכודות [ צופיםב ניטור זבוב חול 

  חינוך סביבתי וקהילה 

 4.8 2016מפגש רכזות מחוז ירושלים הערכות להגשת קול קורא חינוך 

בבתי ספר עם מנהלי בי"ס מנהלת מח' חינוך  2015הערכות לקראת התחלת ביצוע קול קורא 

 רט"ג–ומנהלת מחווה שומרון 
 קדומים, 8.8

 , מ.א. שומרון9.8 2015קול קורא  ביצוע הנחיית גננת באלון מורה במסגרת
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 קרני שומרון 17.8 בקרני שומרון עם אביבה דגן רכזת גנים ומיכל בוטבול מפקחת 2015הנעת ביצוע קול קורא 

 מ.א. שומרון 17.8 2015הנחיית גננת באבני חפץ במסגרת ביצוע קול קורא 

היכרות עם פעילות החינוך הסביבתי באיגוד  -נהלי בתי ספר באורניתהשתתפות במפגש מ

  2016ערים לאיכות הסביבה שומרון והצגת קול קורא 
 אורנית 23.8

  פניות ציבור 

 עקיצות רבות וחשש מזבוב החול בנופי פרת
-ם-מענה של מחוז י

 התגוננות בפני זבוב החול

 איסוף פחי אשפה לקוי בישוב ענב

ול הרשות הועבר לטיפ

שבודקת את הנושא מול 

 הקבלן

 פניות על פסולת בניין בשערי תקוה 3
הועבר לטיפול המשטרה 

 הירוקה

 הועבר לטיפול הרשות רעש ממנועים ומדחסים מסניף רשת בר כל  במודיעין עלית 

 מחצבה בלב שכונת מגורים באלפי מנשה 

נערך ביקור במקום. 

מדובר באבק מבניה . 

פעיל נתנו הנחיות למ

 המגרסה ולמח' הנדסה

 בעיית חול מעבודות חווה סולרית בנתיב הגדוד
התלונה הועברה ישירות 

 טופל -לקבלן המבצע 

 ההנחיות נשלחו בקשה להנחיות התקנת קמין ביתי באריאל

 שפיכת עודפי עפר במסגרת תכנית בגבעת זאב

הפניה הועברה לטיפול 

במעקב  -מהנדס המועצה 

 שלנו

 יגים ממחצבה בנוה טלמוןרעש ואבק חר

בוצע ביקור במקום, 

המגרסה לא היתה. 

במקרה של הארכת 

העבודה תיערך פגישה עם 

 נציגות הישוב 

 ריח חריף וחזק של מי ביוב בעלי
הופנה לרשות שנתנה 

 תשובה למתלונן

 מפגע סביבתי של ריח עשן וזיהום אויר קשה האזור הפלסטינאי במודיעין עלית
נהל הועבר לטיפול המ

 האזרחי

 פסולת אסבסט בא.ת מעלה אפרים

מדובר בפניה ישנה 

 -הפסולת של מ.הבטחון 

 הועבר לטיפול מ.מרכז
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 שפני סלע באזור המגורים באלפי מנשה 

נשלחה תשובה כי הנושא 

מוכר ומטופל בשתו"פ עם 

 הרשות

 קידוחים בשכונת רחל המשורר הגורמים למטרד אבק בבית אריה
. הועבר לטיפול הרשות

 הקבלן עבד ללא מים 

 מחצבה שפועלת מחוץ לתחום הישוב עלי זהב מתחת לבתי התושבים בעלי זהב

הועבר לטיפול הרשות 

לבדיקת מיקום המגרסה 

האם בתחומי הישוב. 

 נתנו הנחיות
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