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 . רקע כללי1

המועצה ממוקמת במחוז חיפה שבישראל.  ,1951הוכרזה כמועצה מקומית בשנת  דלית אל כרמל

 דונם.  9,000שטח השיפוט של המועצה משתרע על פני 

 16,000מעל ל  המועצה מונה, 2012שנת , נכון ל1לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

אחוז ריבוי האוכלוסייה לעומת השנה הקודמת עומד על  .בתי אב 4,200-המתגוררים בתושבים, 

  לי.כלכ–במדד חברתי  3  המועצה מדורגת. 1.4%

 ב הגדול של מבני המגורים הינם בתים צמודי קרקע. והר

ך הרחוב המרכזי החוצה את היישוב, מרוכזים לאור םמרביתבתי עסקים ש 450 -ברחבי המועצה כ

  . 672כביש 

 

 2012רך דלית אל כרמל, נכון לשנת מקור: אתר הלמ"ס, ע

                                                             
1

, 2012לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לשנת  

http://www.cbs.gov.il/publications14/local_authorities12_1573/pdf/454_0494.pdf 

http://www.cbs.gov.il/publications14/local_authorities12_1573/pdf/454_0494.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications14/local_authorities12_1573/pdf/454_0494.pdf
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 . איסוף ופינוי פסולת מוצקה לפי סוגים בדלית אל כרמל2

 פסולת ביתית מעורבת 2.1

ידי קבלן -הפסולת הביתית מבתי התושבים, מבני הציבור ועסקים במועצה מתבצע עלפינוי 

ע"פ החוזה הקיים עם הקבלן עבודות איסוף ופינוי האשפה אמורות להתבצע  "ויוליה". מורשה

 תלת שבועית בשני הרחובות המרכזים של המועצה)כולל השוק( .שבועית ובתדירות -בתדירות דו

 אל אתר אמניר עפולה או אתר עברון.  ישירות ידי הקבלן מפונה -הפסולת הנאספת על

  – קייםמערך כלי האצירה ה 2.1.1

 מערך כלי האצירה:  1טבלה מס' 

 תדירות פינוי כמות מיקום סוג הכלי

 פעמיים בשבוע 2600 ברחבי המועצה ליטר 240

 ליטר 770-1100
ברחובות 

 הראשיים
 פעמים בשבוע 3 120

ליטר  6000

 )מכולה (

ברחובות 

 הראשיים
 פעמים בשבוע 3 18

 

 ת המעורבת כולל: לאצירת הפסולת הביתי םמערך כלי האצירה הקיי

  כלי בחזית כל ביתלרוב  יםהמוצב לכל בית אבאחד כלי אצירה  - ל' 240כלי אצירה בנפח .

 מכלי האצירה שבורים 80%-כידי התושב ובאחריותו של התושב. -נרכשים על האצירה

   חדשים. , ועל כן נדרשת המועצה לרכישת כלי אצירהונדרשים להחלפה

  המשמש בתי אב מס' בודד של מיכלי אצירה מסוג זה  –ל'  360כלי אצירה בנפח . 

 כלי אצירה השייכים למועצה ופרוסים ברחוב הראשי.  18 - ל' 1,100לי אצירה בנפח כ 

  השייכות למועצה ופרוסות במקומות עתירי פסולת כגון גני מכולות  20 – קוב  6מכולות

נדרשת רכישת במצב תקין אך המכולות ועוד.   , תחנת דלקאירועים, סמוך למפעל אלומיניום

 . לכל המכולותידי המועצה -עלמכסים 

 

 : רוב כלי האצירה שבורים כלי האצירה  תקינות
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 : כלי אצירה שבור בדליית אל כרמל 1תמונה מס' 

 

   פינוי הפסולת הביתית המעורבת עלות  2.1.2

טון  7,000 -על כעומדת כמות הפסולת הביתית המעורבת המיוצרת במועצה ומועברת להטמנה 

  לשנה.

 פה:התשלום לקבלן הפינוי הינו קבוע, פר הנ

 4.66  ₪ ליטר . 240-360להנפה של כלי אצירה בנפח של 

 14.37  ₪ ליטר.  1100להנפה של כלי אצירה בנפח 

 48.44  ₪ .להנפה של מכולה 

אה כנר ההסכם עם הקבלן הינו ישן ויש לציין כי כמויות הכוללות להנפה שמצוינות בחשבונית

 .גבוהות מהכמות הקיימת בפועל

 על פי הפירוט הבא :לא כולל מע"מ לטון ₪  476עלות הפינוי עומדת על 

 עלות הטיפול בפסולת ביתית מעורבת:  2טבלה מס' 

 נושא
עלות פינוי פנים 

 ₪עירונית 

עלות פיתרון הקצה 

 ₪)כולל היטל( 
 כולל מע"מ₪ סה"כ   ₪סה"כ 

 3,941,031 3,339,857 1,387,229 1,952,628 עלות כוללת

 562 476 198 278 לטון₪ עלות 
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העלות לטיפול בפסולת ביתית בדליית אל כרמל הינה ממוצעת ודומה לרשויות אחרות, יש לציין 

 : ת לפתרונות הקצה הינו גבוה יחסיתכי מרחק ההובלה של הפסול

  ק"מ  44 –עפולה 

  ק"מ  43 –אעבלין 

  ק"מ  61 –עברון 

דיקה שנערכה בכלי האצירה נמצא כי כמות גדולה ביותר של קרטון מושלכת אל כלי האצירה, מב

  תוזיל את עלות הסילוק של הפסולת.כל הפרדה של קרטון ופינוי נפרד 

 

 פסולת גושית וגזם 2.2

תי האב פינוי הפסולת הגושית והגזם מתבצע מחזית בהיישוב מאופיין בכמויות גדולות של גזם. 

 .קבלן חיצוני ידי-ומוקדים פיראטיים ביישוב על

 6-הסגורה הנמצאת בקצה הדרום מזרחי כ הזמנית הקבלן מפנה את הפסולת לנקודת האיסוף

  פעמים בחודש.  

נערכו מספר מבצעי פינוי של פסולת הגזם על ידי מספר קבלנים, חסרה הכמות  2014בשנת 

טון אשר הצטברו למשך חודשים רבים  900 – 750 המדויקת שפונתה קיימת הערכה שפונו כ

 בישוב. 
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 2014  -מבצע עלות הטיפול/סילוק גזם   3 טבלה מס'

 חודש
כמות 
מפונה 

 בטון

כמות מפונה 
 במ"ק

 עלות
עלות כוללת 
 ללא מע"מ

 הערות

 זכריה אבו אלחסןקבלן :  64,970 365 520 178 מברטספ

 יוני
 

500 42500 60,500 
למ"ק ₪  85פינוי +גריסה )

 ₪ 18,000+גריסה 

 יולי
   

 אין כמות 7,050

 200 יוני -מרץ 
  

62,000 

וסטאפא חיר כפר  מקבלן : 
מ"ק  32הובלות של  40קרע 

–כמות )כולל סילוק 
 (הערכה

 376 מאי
  

114,502 
הובלה בסביבה דניאלי 

 +סילוקלפתרון הקצה 

 אפריל
 

500 
 

 חדיד אעסדקבלן :  42,500

 ינואר
   

 גריסת גזם 19,000

 ינואר
   

 ליום( 4500גריסת גזם ) 27,000

 1520 754 סה"כ
 

397,522 
 

 

וצעד ראשון הינו לפנות היישובית בנקודת האיסוף  נכון לכתיבת עבודה זו ישנה כמות גזם גדולה 

לנוהל איסוף ופינוי  טון וזאת על מנת להכשיר את האתר 500 -לחלוטין את הגזם הנ"ל המוערך בכ

 מסודר ועקבי. גזם 

 מרחבי המועצה  עלות פינוי הפסולת הגושית והגזם 2.2.1

 8 ובפועל עבורפינויים בחודש יחד עם עובד מלווה  6עבור התשלום לקבלן הפינוי הינו קבוע, 

 ללא מע"מ.  לחודש₪   7,011עומד על סך של התשלום  .פינויים כאשר המועצה מקצה עובד משלה
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  2המפונה הגושית והגזםהפסולת כמויות הערכת   2.2.2

ו מבקשים להעריך את עד היום פינוי וטיפול סדיר בפסולת גזם וגושית אנמכיוון שלא בוצע 

 :הכמות השנתית

  סבבים של הובלה עם המשאית אל  5שעות בהן מתבצעים  8יום עבודה של הקבלן נמשך

 נקודת האיסוף הזמנית .

 גזםפסולת גושית ובממוצע קוב  15-כ בכל סבב מפונים. 

  קוב   50-70-מפונים כ ביום עבודה ממוצע . 

 300-400  טון בחודש    100-110ככ קוב בחודש  

ורק לאחר פינוי מסודר ושיטתי של שנה שלמה  הערכה בלבדכי הכמויות הנ"ל הינו  חשוב לציין

 .יהיה אפשר לקבל נתוני אמת

 תחנת איסוף גזם זמנית  2.2.3

 על קרקע פרטיתממוקם תר הא  ת.חנת איסוף זמניהמשמש לת חלקו הדרום מזרחי ממוקם אתרב

דונם המספיקים בדיוק לצרכי המועצה, נכון למצב  3 -ומשתרעת על פני כידי הרשות -המושכר על

  קיים.

פסולת גושית וגזם, אך מושלכים אליה גם זרמי פסולת נוספים )כגון: פסדים,  האתר קולט 

 באופן פיראטי.  קרטונים, פסולת בניין, פסולת ביתית...(

ר מלא עד אפס מקום ועל מנת להכשירו יש לפנות משטחו  באופן מידי את כל פסולת כיום האת

 הגזם והגושית.  
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 : פסולת גזם וגושית בנקודת האיסוף הזמנית 2תמונה מס' 

 

 פסולת בניין 2.3

מרבית . ידי מצד המועצהנדרש לטיפול מו בנוהל מסודר חסרזרם פסולת זה אינו מקבל טיפול, 

במס' ין אינה מועברת לאתר לסילוק/טיפול מוסדר בפסולת ונזרקת באופן פיראטי פסולת הבני

 . מוקדים הפזורים ברחבי היישוב

 פסדים 2.4

אין פינוי מוסדר של פסדים, והם מושלכים או מוטמנים באופן פיראטי במס' מוקדים ברחבי 

עלים ברחבי מקור הפסדים ממשחטות פרטיות ואטליזים הפוהיישוב, לרבות תחנת המעבר. 

 המועצה. 
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 מפגעי פסולת בשטחי דליית אל כרמל  2.5

בשטחים הפתוחים בתוך שטח השיפוט ומסביבה ישנם מספר מוקדים של מפגעי פסולת , הפסולת 

ערכת כמות הפסולת הינה בעיקר פסולת גושית ובנין בטבלה הבא מוצגי מיפוי המפגעים וה

 הנמצאת בשטח . 

 פגעי פסולת בדלית אל כרמלמ : מיפוי  4טבלה מס'

 מס' מיקום האתר בעלות הערכת כמות הערות

הפסולת מפוזרת על פני שטח 

 מ' 200נרחב באורך  
 1 סמוך למגרש הכדורגל )מתכת( ציבורי מ"ק 600

 ציבורי מ"ק 50 
דליה הצעירה )אחרי גן אירועים 

 אל חדיד
2 

 3 תחילת הדרך לאום אל שוקף ציבורי 600 מ"ק  

 4 המשך הדרך לאום אל שוקף ציבורי מ"ק 750 דר בסוף העבודהיש לג

 ציבורי מ"ק 400 
לאום אל שוקף )מול המשך הדרך 

 מתקן הטיפול בשפכים(
5 

 ציבורי מ"ק 120 
באזור האס"פ מול תחנת המשנה 

 חב' חשמל
6 

 פרטי מ"ק 1700 

סמוך לבית הספר  יבוואד

החדשני +ערימה  מול בית הספר 

 החדשני

7 

 8 מזרחית למרכז מזון סעיד פרטי מ"ק 50 

 9 המשך לכביש עוקף דליה ציבורי מ"ק 40 

 פרטי מ"ק 2250 השטח מגודר
בדרך לאתר הפסולת ניר עציון 

 (6באזור המפגע בסעיף )
10 

  סה"כ  מ"ק 6560 
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 מחזור 2.6

 קרטונים 2.6.1

יר לקבלת שירות עבור פינוי לפני כשנה יזמה המועצה הסכמים בין בעלי המרכולים לבין אמנ עד

פינויים בחודש(  4מכולות הקרטונים. ההסכם בין הצדדים כלל פינוי כלוב בתדירות שבועית )

זמן וחלק מבתי לחודש. הסכמים אלו לא צלחו כיוון שפינוי המכולות לא נעשה ב₪  250בעלות של 

 ת הבאות : בפועל הקרטון אינו מפונה כפי שאנו רואים בתמונוהעסק נמנעו מלשלם, 

 כלוב קרטון שאינו מפונה 3תמונה מס' 

 

 : ערמות קרטון סמוך לכלי אצירה לפסולת מעורבת 4תמונה מס' 
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המועצה מאופיינת כאזור תיירותי המושך אליו תיירים רבים, הפוקדים את המועצה בעיקר בסופי 

 ולת קרטונים רבה. פס נוצרתוכפועל יוצא מכך צפוף ופעיל מאד, האזור המסחרי ככלל, שבוע. 

במצב קיים, הקרטונים מושלכים יחד אל זרם הפסולת הביתית המעורבת ותופסים נפח רב של 

ים לאיסוף הפסולת כלי האצירה המשמשהקרטונים מעמיסים מאד על נפחם של  כלי האצירה.

הן לצורך מחזור  .הביתית המעורבת עד לכדי תפוסה המונעת השלכת פסולת ביתית בהם

 .וצמצום נפח ההטמנה, והן להקלה על מערך הפסולת הביתית המעורבת הקרטונים

 .מיכלי משקה פלסטיק ו 2.6.2

מרכזיים )מרכולים, במקומות  כלובים לאיסוף מיכלי משקה ופלסטיק 14ברחבי המועצה פזורים 

  הנקודה הירוקה בתדירות חודשית.ידי .-מיכלים אלה נאספים על (בתי ספר

 נייר 2.6.3

מת הפרדת נייר במועצה, למרות קיום מוקדים וצרכני נייר כגון בתי ספר ובתי דפוס לא מתקיי

 ברחבי המועצה. 

  -זכוכית ומתכת  2.6.4

לא מתקיימת הפרדת זכוכית ומתכת ברחבי המועצה. הנושא מתוכנן לקבל מענה בעת יישום חוק  
 האריזות.
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 . תוכנית עבודה סביבה שווה 3

 טיפול בפסולת ביתית  3.1

פינוי הפסולת בימים אלה המועצה מפרסמת מכרז חדש לפינוי הפסולת הביתית , במסגרת המכרז 

יבוצע כמו היום פעמיים בשבוע אולם התשלום לקבלן יהיה על פי מחיר לטון במסגרת המכרז על 

תוספת תקציב  י בדרך זו על המועצה לקחת בחשבוןהקבלן לרכוש משקל מאזניים יש לציין כ

 ים : לנושאים הבא

 ₪  50,000כ  –יש צורך למועצה להקצות תקציב עקיף לרכישת המשקל, הערכה    .1

 ואתר באופן יומיומי.  ח אדם מטעם המועצה לתפעול המשקלכו .2

 רכישת כלי אצירה  3.1.1

יש לציין כי כלי אצירה עם אוזניים הם כלים   ,ליטר 360: מעבר לכלי אצירה בנפח של  המלצה

 עמידים יותר לאורך זמן . 

בטבלה הבאה מוצג תחשיב עלות לכלי למשפחה, ₪  50/100לשקול גביה של  כמו כן על הרשות

 :רכישת הכלים במספר חלופות 

 : עלות רכישת כלי אצירה בחלופות השונות 5טבלה מס' 

 סוג כלי אצירה
עלות 

 משוערת
 לכלי ₪ 

כמות 
 כלים

סה"כ 
כולל 
 מע"מ

סה"כ לאחר 
על ₪  50החזר 

 חשבון התושב

 100 סה"כ לאחר החזר
 חשבון התושב על₪ 

ליטר ללא  360
 266,040 356,040 446,040 1,800 210 םאוזניי

ר עם טלי 360
 414,720 504,720 594,720 1,800 280 םאוזניי

 

מתקציב החינוך  350,000וזאת על ידי  הסבה של  ₪ 500,000רצוי להקצות לרכישת כלי אצירה 

 המוקצבים לתשתיות.  150,000יחד עם 
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 וף זמנית .תחנת איס 3.2

טיפול תנאי ראשון ומקדים להפעלת התוכנית ולשיפור איכות הסביבה בדליית אל כרמל הוא 

 בתשתיות התחנה . 

יש לציין כי המשרד להגנת הסביבה חותר להקמת תחנת מעבר משותפת לשתי הרשויות )דליית 

והבינוני יש  רוב קעל מנת לטפל בטווח הו( אולם מהלך זה הינו ארוך טווח אל כרמל ועוספיא

  :הד להגנת הסביבעל פי הנחיות המשראת הנקודה הקיימת  ידימבאופן דחוף ו להכשיר

 פינוי כל הפסולת גזם וגושית הנמצאת באתר  .1

 .הכנת משטח תפעול אטום לחלחול  .2

 : 32/40מכולות בגודל   שלושהקצאת מקום ל .3

  מכולה אחת לגזם 

  מכולה אחת לפסולת גושית 

  שיפונה בנפרד( מכולה אחת לקרטונים( 

  .הקצאת מקום למאזני גשר .4

 .לתפעול נוח יותר של התחנה רמפה  מומלץ לתכנן .5

 נוהל ועלות משוערת טיפול בפסולת גזם וגושית . 3.2.2

לאחר שהתחנה תוכשר יש להתחיל לפנות את הפסולת גושית וגזם למכולות בתחנה, הכוונה 

טון שיועברו למכולות  15ימי עבודה בכל יום עבודה אנו מעריכים שיאספו כ  6-8לקיים בחודש 

 בנקודת האיסוף. 

בלה הבאה מוערכת עלות הטיפול הכוללת טאת הכמות הנ"ל יש לפנות ולטפל באופן תדיר, ב

 לחודש )הערכה בלבד( 
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 :  הערכת עלות חודשית לטיפול בגזם וגושית6טבלה מס' 

איסוף 

 ₪  פנימי

כמות פסולת גזם 

וגושית מעורכת 

 בחודש 

עלות הובלה 

 ון קצהופתר

 ₪ 

 עלות כוללת

 ₪ 

₪ עלות 

כוללת 

 מע"מ

טון בממוצע   8500 100 37,500 46,000 54,280 

 

 חשוב לציין שעל מנת לשמור על דליית אל כרמל נקיה יש לטפל בפסולת זו האופן עקבי ויסודי. 

 

 פינוי מפגעי פסולת  3.3

סולת רבים, על מנת כאמור ברחבי השטחים הפתוחים בתוך הרשות ומסביב לה ישנם מפגעי פ

 לפנותם בוצע מיפוי והערכת כמות בכל נקודה ונקודה . 

חשוב לציין כי את הפינוי יש לבצע רק כאשר נקודות איסוף הזמנית מוכנה לקליטת פסולת וזאת 

על מנת לתת כלים ואמצעים לתושבים לפינוי פסולת גושית מסודרת ולא להשלכה נוספת בשולי 

 בדליית אל כרמל.הדרכים והשטחים הפתוחים 

 הערכת עלות פינוי מפגעי פסולת  3.3.1

 עלות משוערת של טיפול במפגעי פסולת:  7טבלה מס' 

 כמות משוערת מ"ק

עלות משוערת 

למ"ק  כולל מע"מ 

₪ 

 כוללת₪ עלות 

6560 80 524,800 
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 הפרדה במקור ומחזור  3.4

לית אל כרמל יוצבו כלי במסגרת התוכנית ייחתם הסכם עם תאגיד תמי"ר וברחבי ד

 : אצירה לפסולת קרטון, נייר ופלסטיק על פי הטבלה הבאה 

 : מיקומי כלי אצירה לאריזות ומחזור 8טבלה מס' 

 בדים מתכת זכוכית  נייר פלסטיק קרטון שם המקום

              1רחוב ראשי 

       1   1 מתחם גביה/ סלע
מתחם שטיחי אמיר, יניב בשר וכל 

           1 השאר

             מתחם שוק דליה 

       1   1 ניו פארם ושאר העסקים

       1   1 בנק לאומי, יש

       1   1 פלטינום וחנות חשמל
ביטוח לאומי, לשכת התעסוקה 

       1   1 ושאר העסקים

           1 אדי מקלדה ושאר העסקים

           1 תחנת דלק מקדונלדס

           1 אטורנאהד נ

           1 אחים פחר אלדין ושאר העסקים

       1   1 מתחם שיך אבו מנהל חוסני

       1   1 בנק הפועלים ושאר העסקים

 1 1 1 1 1 5 שוק תיירותי /מרכז הכפר

             עוקף 

           1 תחנת דלק )כביש עוקף( 

       1   1 טוטו הוואדי כאמל חלבי +מאפיה
מתחם זידאן חמוד זידאן צומת 

           1 העוקף

           1 עוף אייל 

   1       1 אבו פרג' נאיף +חומרי בניין

           1 סלמאן ח'יר חלבי ציוד משרדי

             דליה צעירה 

 1 1 1 1 1 1 אזור גן ילדים דליה הצעירה 

       1 1   טכנולוגי דליה הצעירה

         1 1 שוק שבת אמל קדור ושאר עסקים

              2רח' ראשי 
מכלת רביע נסר אלדין,תנוך ושאר 

   1 1 1 1 2 העסקים
מועצה מקומית ,בתי מרקחת ושאר 

       1 1 1 העסקים
מול אדהם נסר אלדין,אל 

       1   1 חדיד,ושאר העסקים

בית הקברות ,ביג בארוד, אלהאם 
   1 1 1 1 1 עסקיםזיד ושאר ה

           1תבליני סאדק  -תחנת דלק אלון 
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 בדים מתכת זכוכית  נייר פלסטיק קרטון שם המקום
 נוסרה וכו'

       1 1   בית ספר חטיבת ביניים ובית ספר ב'
מגרש כדורגל, מרכז מחזור, טוטו 

 1 1 1 1 1 1 ושאר עסקים

           1 קפה ב' וכל המתחם

       1   1 בגט אבי ,דולצ'ה, סלמאן ,משרדים
סמיר ענתר, האדי סופר שפיק, 

       1   1 ג'אדה

רוני אבו חמד,אמל מריח פאדי 
   1 1   1 1 להיאני ושאר עסקים

מתחם כרמי להיאני, בוני בראנד 
           2 מכולת, ירקן רביע

           1 רהיטי אדיר ושאר העסקים 

       1     אורט למדעים בית ספר תיכון

   1 1 1   1 םמסעדת ליאלי אל כרמל +אופנועי

             סואניה/ טבעת הישוב 
מכלת עאמר מבדא +פואד בסיס 

           1 +עקאב

           1 ג'אד חסון והסביבה

           1 שיך מוניר פרו + חומרי בניין

       1     עמיר באשא דפוס

       1     והבה והבן /פצץ

         1   בית ספר ג

           1 אלדיןשיך עארף נסר

           1 מכולת שאויש ונסה
והבה והבה /פיצה פצץ/ מנעם חלבי 

       1   1 חנות ספרים

   1 1 1 1 1 חדשני  בית ספר

   1 1   1 1 יד לבנים שכונה

           1 עאדל חסון ז"ל

   1 1       יד לבנים בחצר השכונה

       1     קידום נוער

           1 רבהאלדואר /אלח

       1     בית ספר א'

   1 1   1   ליד תיבות הדואר פרח עיסמי
שיך יאסר ושאר  רביע אבו מפלח,

           1 העסקים

           1 מועין חלבי ושאר העסקים

           1 קניון העיר העתיקה

           1 עמראן חסון ושאר העסקים

       1   1 צומת שפיקה קדור 

           1 בית קברות ישן

  56 14 28 11 12 3 
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 חינוך והעצמת הרשות  3.5

 תכנית החינוך והעצמת הרשות הינה תוכנית רב שנתית שלה מספר מטרות : 

 . העלאת הידע והמודעות של כלל הקהילה בדליית אל כרמל לנושא הסביבה 

 שוב וכלל הקהילה. חינוך לאחריות סביבתית מקומית ואזורית של מנהיגי הי 

  גיבוש מהלכי מדיניות ומנהיגות מקומית בנושאי סביבה וקיימות 

  חיזוק הקשר לישוב ולסביבה. 

 בפסולת .  שמירת טבע )תוך מתן דגש על ייחודיות הישוב והכרמל( וטיפול :  נושאי הליבה המוצעים      

כית מקיפה במסגרת תוכנית מסגרת תוכנית סביבה שווה ניתנת תשומת לב ודגש על עבודה חינוב

 יישובית. התוכנית החינוכית תכלול את הנושאים הבאים : זו תוקם ועדת היגוי חינוכית 

 גזבר, מהנדס, חינוך, מנכ"ל/מזכיר,  ,תברואה/שפ"ע)עובדי הרשות  השתלמות  

 רווחה, רישוי עסקים, ויח' סביבתית (.     

  ם, מורים. וגננות[עובדי הוראה במערכת החינוך הפורמלית ]מנהלי השתלמות , 

    גורמי מפתח בחינוך הבלתי פורמלי ]מתנס"ים, תנועות נוער, ראש אגף רווחה,       

 נציגי קהילה, ועדי שכונות, מרכזי ומנהלי עמותות, קבוצות נשים[      

  .הכנת ימי שיא למערכת החינוך ולקהילה 

  תכנית מפורטת למערכי שיעור למערכת החינוך הפורמלי.הכנת 

  לה.להפעלת הקהיתכנית 

  בנושא סביבה בכלל ופסולת בפרט , בהלימה לפעולות התשתית  להסברה ופרסוםתכנית

 שנערכות בישוב במקביל .

 שרצוי שחלק מהפעילויות )במיוחד ההשתלמויות( יערכו יחד עם עוספיא .  חשוב לציין

 ראו לוח גאנט בהמשך . 

 פיקוח ואכיפה  3.6

  שר יסייע ליישם את הפעולות .במסגרת תוכנית זו המשרד מקצה מפקח לישוב א
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 סיכום תקציב התוכנית ולו"ז   3.8

 .1,750מל )ללא תוכנית ופיקוח הוא התקציב שעומד לרשות דליית אל כר

 בלה הבאה מוצגת הצעת תקציב כפי שעולה מלימוד הצרכים של הרשות טב

 

 תקציב מוצע סביבה שווה  9בלה מס' ט
 

 הערות עלות נושא

 500,000 צירהרכישת כלי א
מתקציב  350,000הסבת 

 חינוך

 600,000 טיפול במפגעי פסולת
תואם את התקציב 

 הקיים

 650,000 ת הרשותמחינוך והעצ
לאחר הסבת חלק 

 מהתקציב לתשתיות 

  1,750,000 סה"כ
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נושא 

 סעיפי משנה  ראשי 

-נוב

14 

-דצמ

14 

-ינו

15 

-פבר

15 

-מרץ

15 

-אפר

15 

-מאי

15 

-יונ

15 

צית מח

שניה 

2015  

תוכנית 

 אב 

מצב   -)מעורבת, גושית בנין (-עיבוד נתוני עלויות טיפול בפסולת 

                 קיים וניתוח תפעולי סביבתי וכלכלי .

 

הצעת חלופות להתייעלות סביבתית תפעולית וכלכלית לטיפול 

                 .  השונים זרמיהלבפסולת 

 

         בנין מיפוי מפגעי פסולת 
 

                 בדיקת השלמת כלי אצירה לסוגי הפסולת השונים )עגלות +מכולות ( 
 

                  רכישת עגלות 

                  הכנת נוהל לאופן פינוי הפסולת בנין 

                  אזורית בדיקה ותכנון טיפול בתחנת המעבר 

                  וחתימה על ההסכם והכנת התקשרות עם תמיר 

                  הכנת מכרז לפינוי אריזות 

                  הכנת תוכנית חינוך 

                  ליווי מקצועי שוטף 
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נושא 

 סעיפי משנה  ראשי 

-נוב

14 

-דצמ

14 

-ינו

15 

-פבר

15 

-מרץ

15 

-אפר

15 

-מאי

 15-יונ 15

מחצית 

שניה 

2015  

 

        טיפול בתשתיות תחנת מעבר  

   

   

                  החלפת עגלות פגומות  

טיפול 

במפגעי 

 פסולת 

                  הכנת תוכנית שנתית לפינוי המפגעים 

                  הכנת מכרז ופרסומו 

                  חתימת חוזה עם קבלנים ותחילת ביצוע 

פיקוח 

אכיפה ו

במסגרת )

היחידה 

  הסביבתית(

                  גיוס מפקחים והכשרתם 

                 הכנת תוכנית פיקוח שנתית 

 

                  הקמת ועדת היגוי יישובית וכינוסה  ו. היגוי 
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 נושאי משנה    נושא ראשי 

-דצמ

14 

-ינו

15 

-פבר

15 

-מרץ

15 

-אפר

15 

-מאי

15 

-יונ

15 

-ליו

15 

-אוג

15 

,  2015מחצית שניה של 

2016 ,2017  

 ניהול 
                           ועדת היגוי יישובית 

                           לביצוע התוכנית  פרויקטורגיוס 

קורסים 

 והכשרות 

הכנת קורס הכשרה לגננות ואנשי חינוך 

                         פורמאלי ובלתי פורמלי 

                           ביצוע קורס ההכשרה 

                           תכנון קורס לעובדי מועצה 

                           ביצוע קורס לעובדי מועצה 

תכנון מערך הרצאות וסיורים בנושא 

                           סביבה לכלל התושבים

                           רים ביצוע תכנית הרצאות וסיו

מערכת 

החינוך 

 הפורמאלית 

מפגשים עם : רכזת ומפקחת הגנים 

                           התוכנית  תלהתווייומנהלי בתי הספר 

הכנת תוכנית החינוכית בבתי הספר 

                           היגוי +מנהלי בתי ספר  תלוועדוהצגתה 

                           בפועל  ביצוע התוכנית
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 נושאי משנה    נושא ראשי 

-דצמ

 15-ינו 14

-פבר

15 

-מרץ

15 

-אפר

15 

-מאי

15 

-יונ

15 

-יול

15 

-אוג

15 

,  2015מחצית שניה של 

2016 ,2017  

מערכת חינוך 

הבלתי 

פורמאלית 

 וקהילה 

קיום מפגשים עם  הגורמים 

לגיבוש התוכנית  םהרלוונטיי

נוער, קבוצות  )מתנ"ס, תנועות

                           ועוד(   םסטודנטינשים, 

הכנת התוכנית החינוכית 

למערכת החינוך הבלתי 

                           פורמאלית והקהילה 

                           ביצוע התוכנית בפועל 

 מעקב ובקרה 

                           הכנת מדדי הצלחה 

                           הכנת סקר מודעות ראשון 

                           ביצוע הסקר 

                           ניתוח הסקר ופרסום הממצאים 

                           מעקב  -ביצוע סקר מודעות שני 

רסום וחזות פ

 הישוב 

הכנת תוכנית לקמפיין יישובי 

                           תי תלת שנ
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הכנת תוכנית צרכים לשילוט 

סביבתי במועצה ובשטחים 

                           הפתוחים 

הכנת בקשות להצעות  לגרפיקה 

                           שילוט ו

התקנת השילוט בפועל וביצוע 

                           תוכנית הפרסום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


