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 7201  אוגוסט חודשבסיכום פעילות 
 

 
  / תאריךהערות מנהלה  

 שוטף ניהול אתר האיגוד ודף הפיסבוק

 שוטף ניהול אתר ניטורית

 2.8.17 לפסולת   MBTהכנת חוו"ד למודיעין עילית לגבי יישימות כלכלית למתקן 

 שוטף הכנת מכרז פוטוולתאי ] יעילות אנרגטית [ של האיגוד בבית אל 

 4.8 קולחי השומרון  –ת הסכמים למכירת ת.ש. חורשים הכנ

 14.8 ריינרד שמידט  –איון לעיתון גרמני 

 22.8 שיבת צוות , הכנת מידעון 

 27.8 הנהלת פורום מנהלים : עם ניצן אצל אשר אברג'ל , ראש מ.א. שפיר

 30.8 גירת מכרז בית אל 

  כנסים / השתלמויות  

 3.8 חזי -קומיות חוק האריזות במרכז שלטון מקומיהשתתפות בפורום רשויות מ

 3.8 טקס נטיעת כרם ניסיוני ואסיפה כללית של מו"פ אזורי מזרח: יו"ש ובקעת הירדן

 10.8 ] מנ"א , מ. הגנת הסביבה[  סיור להצבת ת. ניטור אויר במודיעין עילית  עם לבנה

 28.8 שומרון  40אירוע 

 29.8 לבית אל  40אירוע 

  נים/ סיורים דיו 

 3.8 סיור קבלנים למכרז יעילות אנרגטית בבית אל 

 7.8 טייבה -הנהלת פורום מנהלים אצל שייח יוסף מוראד 

/משתתפים:יוסי דגן,יוסי פינץ,אמיתי ,שי קבון לקולחי השומרון חוב שערי תקווה 

 ראש מועצת עמנואל

8.8 

 14.8 י.ע. עם ייזם מפעל מחזור , א.ת. בראון ] קדומים[ 

 15.8 פסולת עם אריה המהנדסהתראות בנושא מפגעי  -יוסי אברהמי בג.זאבי.ע. אצל 

 16.8 סיור לבדיקת תוכניות א.ת. מבוא חורון 

 17.8 ביקור בפרמנטק א.ת. עטרות עם דוד פסנטין מחל"פ בנימין , בחינת תוכניות 

 20.8 י.ע. עם ניצן ובני אלבז : פרויקטים סביבתיים פלסטינאים 

 22.8 ייעוץ ש. בטון  –לישניה בצופים 

 23.8 במ.א. שומרון  –מנהלת נ. קנה שומרון 

  תיכנון סביבתי 

 2.8 א"ת אריאל מערב 101מתן היתר בניה למגרש 
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 22.8, 6.8 פיקוח מגרסה באריאל סמוך לפארק אתגרים

 27.8, 8.8 פיקוח מגרסה נעלה

 27.8, 8.8 פיקוח מגרסה בית אריה

 10.8 ח מגרסה אבני חפץפיקו

 10.8 1.8.17-31.10.17מתן היתר בתנאים למגרסה אגן האילות גבעת זאב 

 10.8 אריאל 34מתן היתר בניה לבריכת שחיה פרטית מגרש 

 10.8 פגישה באלפי מנשה להצבת מגרסה בגבעת טל

 21.8 אישור מסלעה בטל מנשה

 29.8 5.9.17-5.10.17מתן היתר בתנאים למגרסה בשילה 

  שפכים 

 2.8,7.8 תאום ופקוח סתימות ביוב קו מחבר נחל קנה שערי תקווה

 8.8 תאום ופקוח תקלה במט"ש בית אריה

 7.8 תאום ופקוח סתימה בקו מחבר עץ אפריים נחל קנה ) מ.א. שומרון (

 7.8 תאום ופקוח סתימת ביוב אלקנה/עץ אפריים.

 30.8 7.78 חורשים הסיור בתחנת שאיב

  ולת מוצקה ומחזור פס 

 9,21,29/8 משואה ק. אור וטובלן 'סיור פיקוח ק

סיור ופקוח תחנת מעבר 

 אל בירה פסגות
 8.8 28.8 

  תעשיה ורישוי עסקים 

 28.8, 8.8 ביקורות במפעל "גרין אויל" בפארק תעשיות אריאל

 31.8, 17.8 ביקורות במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל" באזור התעשייה מעלה אפרים

 28.8 .הרישיון מתןאושר . רישיון עסקלבמסגרת טיפול בבקשה  גרין מטאלביקורת במפעל 

 23.8 באזה"ת ברקן, פיקוח על תעשייה. MTIביקורת במפעל 

 24.8 , פיקוח על תעשייהבמצבעת מוליתן באזה"ת ברקןביקורת 

 9.8 , פיקוח על תעשייהמטלוב בפארק תעשיות אריאלביקורת במפעל 

  שפכי תעשיה 

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

 קולחין המתקן בהמשך הדו"ח.

2.8 

יח בסביבתו. . פעולת המתקן עדיין גורמת לרביקור במט"ש פארק תעשיות אריאל

 טרם התקבלה החלטת תאגיד מים וביוב יובלים בשומרון לגבי טיפול במטרד.

28.8 

 במצבעת קופן פבריקס באזה"ת ברקןקורת בי

 

2.8 
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 7.8 וור באזה"ת ברקן, פיקוח על שפכי תעשייה-ביקורת במכבסת טופ

  )חומ"ס( ואסבסט חומרים מסוכנים 

 שוטף טיפול במכשירים ובציוד, כוננות חומ"ס.

 3.8 .לחידוש היתר רעלים הטיפול בבקש  .גבע זאבבישוב ת בבריכת שחיה וביקור

 13.8 טיפול בבקשה לחידוש היתר רעלים, פארק תעשיות אריאל תירוש דודת במפעל ביקור

 7.8 .ס", פיקוח על חומבישוב סלעיתבבריכת שחיה ת וביקור

 10.8 פיקוח על חומ"ס. שקדביקורת בבריכת שחיה בישוב 

 14.8  , פיקוח על חומ"סבישוב כפר אדומיםת שחיה ובבריכת וביקור

 14.8  , פיקוח על חומ"ס.ומסחר בע"מ באזה"ת כפר אדומים ביקורת במפעל הילל  תעשיות

וור באזה"ת ברקן במסגרת טיפול בבקשה לחידוש היתר -ביקורת במכבסת טופ

 רעלים

15.8 

 , תרגיליםאירועים סביבתיים וחומ"ס

השתתפות בתרגיל של  אירוע של החומרים המסוכנים עקב רעידת אדמה 

 רסיטת אריאלבאוניב

29.8 

 7.8 : פתיחת סתימה ביוב עץ אפרים לנחל קנהאירוע סביבה ] מוקד[ 

 10.8 הפסקת עבודה  –אירוע סביבה ] מוקד[ : אבק ממגרסה בג. זאב 

 13.8 אירוע סביבה : זיהום נ. קנה מביוב עקב סתימה בקו יקיר 

 17.8 השתתפות[  אירוע סביבתי ] מוקד[ : שריפת מחסן עם אסבסט במחולה ] ללא

 17.8 אירוע סביבה} מוקד[ :  שריפת פסולת בא.ת. מתתיהו 

  איכות אויר                    

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

אוגוסט גרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש  עדין בישוב וחיבור דיגיטלי לאיגוד.

 המסמך.בהמשך 

 שוטף

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

 הדו"ח פורסם באתר האיגוד ובניטורית.. 2017
30.8 

 16.8 יבתי במחצבת הנסון נחל רבההשתתפות בניטור אבק סב

  מחצבות  

 14.8 .פורסם באתר ניטורית תו"ח הביקור. דביקורת במחצבת כוכב השחר

 16.8 דו"ח הביקורת פורסם באתר ניטורית.ביקורת במחצבת הנסון נחל רבה. 

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

 עילית. דוחות הביקורים פורסמו באתר ניטורית.

22.8 

  קרינה ורעש 
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  ם מנהל אזרחי"עריכת דוח קרינה מתקי

  

  מניעת מזיקים 

 30-31.8 הנחת מלכודות זבוב חול בצופים-לישמניה 

 שוטף מעקב אחר פתרונות מאושרים ברשויות  -לישמניה 

  פניות ציבור 

 נשלח לרשות חוק למניעת מפגעים מנקוי גינות עם מפוחבאורנית זיהום אויר ורעש 

 הגיעה דרך מחוז מרכז - עמנואל פסולת ברחבי העיר

עם  חוזלמנהל המנשלחו תשובות 
טבלת תלונות ותגובות שלנו 

 לנושא

 מכת יתושים בישוב עמנואל

ע"י רכז  ערך סיור במקוםנ
. לא נמצאו יתושים או מזיקים

 מקור ליתושים

 אבק ממגרסה בנעלה

בוצע ביקור במקום האבק כפי 
הניראה מעבודת הטרקטורים. 

נערכת בקורת במסגרת היתר 
 הגריסה

 הועבר לטיפול הרשות  בחשמונאים ביוב זורם וריח רע

 בקרני שומרון עמוד חשמל בצמידות לבית

ז קרינה. ביקור במקום ע"י רכ
ע והוגשה לרשות המלצה לבצ

 ת קרינהמדד

 בא.ת. אריאל מערבזרימת ביוב למגרשי הפיתוח מכיוון של קונדיטורית אנגל 

בוצע ביקור ע"י רכז תעשיות 
כנראה שיש תקלה או פגיעה בקו 

י. יצאו הנחיות קרקע-הביוב התת
 לתאגיד המים

 הועבר לטיפול הרשות מפגעי אבק מתמשכים מעבודות בנייה בבגבעת זאב

 מפגע בטיחותי וסביבתי באלפי מנשה
התלונה לא בתחום טיפולנו, 

 הועבר לטיפול הרשות 
 הועבר לטיפול המנהא"ז  רחלים עשן מזבלה חונק את תושבי

ממזבלה בוערת במעלה שומרון בות בעינים[ מטרד קשה ] כולל צריפניות  בנושא  3
 הועבר לטיפול המנהא"ז ע"י כפר תילת'

 ,הריח גורם לשעול וגרוי בגרון בא.ת.ברקן  ריח חריף ממפעל פלקסופרינט
רכז תעשיות מטפל בבדיקת 

 הארובות 
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 2017ממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש אוגוסט 
 

 
 

                  .18.08.17ן מד אבק תחנת הניטור בישוב נילי חזרה לפעולה בתאריך אחרי תיקו
                  יגות מערך הסביבה היממתי לאבק חרבימי פעולתה בחודש אוגוסט לא נמדדו 

 מק"ג/מ"קPM10  (130 )מרחף עדין
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 2017אוגוסט  מט"ש ברקן בחודש של הטבלה מרכזת תוצאות בדיקת קולחין
 (.'מ"ג/ל -)יחידת המדידה 


