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עדכון התקדמות–2021תכנית עבודה 
טיפול בפסולת חקלאית

:מניעת שריפות והפרדת פסולת . 1

ר הוועדה החקלאית עם כל "ל ויו"נערכו פגישות של המנכ. ל המועצה"פורסם מכתב ממנכ–הסברה 
נדרשת  .  וסיעור מוחות לפתרונות, הפרדת פסולת חקלאית, הנהלות היישובים בנושא מניעת שריפות

.תזכורת גם ממרכזי משקים ביישובים

–צעדי מנע בשטח 
.בכל היישובים הוצבה גדר סביב אתר הגזם

.בחצבה הוצבה מצלמת אבטחה

.  בעידן הוצב שומר בכניסה

–פיקוח 
.קנסות במידת הצורך, סיורים שבועיים באתרים



עדכון התקדמות–2021תכנית עבודה 
טיפול בפסולת חקלאית

(:פלסטיק)אורגנית -אנפסולת . 2

פירולויזהמתקן : קידום פתרון לטיפול מקומי בפלסטיק –ד "חברת ממ



עדכון התקדמות–2021תכנית עבודה 
טיפול בפסולת חקלאית

:פסולת אורגנית . 3

קידום הגשה של תכנית לפתרון אזורי ברמת האשכול

21.3ביום :  הגשה ראשונה לעמידה בתנאי סף 



עדכון התקדמות–2021תכנית עבודה 
בשטחים הפתוחיםנקיוןמבצע 

ג"רטי עובדי "ענקיון. 1

סביב החלקות החקלאיות של עין יהב לכיוון שמורת שיזף•

סביב החלקות החקלאיות המערביות של מושב פארן לכיוון •

נחל פארן

אזור נחל גדרון•

אזור החלקות החקלאיות של מושב עידן לכיוון קול אמריקה  •

1ועידן 

חניון הזיל ליד עין יהב•

לפני

אחרי



עדכון התקדמות–2021תכנית עבודה 
בשטחים הפתוחיםנקיוןמבצע 

עם בני נוערנקיון. 1

ח בכל הערבה-בני נוער בכיתה ז150•



עדכון התקדמות–2021תכנית עבודה 
מתוקצביםפרוייקטים

המשרד להגנת הסביבה–חינוך סביבתי וקהילתי 1.
3מתוך 2שנה , פעילות רצה•

חממת הערבה–חינוך סביבתי •

ק"קופורסם , קהילתית-ביצוע פעילות סביבתית–קהילתי •

משרד החקלאות–גינה קהילתית בספיר . 2
4מתוך 3שנה , פעילות רצה

אוסטרליה-שותפות ערבה–" כמה שצריך. "3
5שנה , פעילות רצה



2021תכנית עבודה 
ללא תקציב–נוספים פרוייקטים

:מטרות הדיון בוועדה

קביעת סדר עדיפות ליישום•

העלאה לשולחן המליאה להקצאת תקציב  -נבחרים פרוייקטיםעבור •

באחריות מנהלת היחידה  –ייעודי ק"קו–איתור מקור תקציבי חיצוני 
הסביבתית ומחלקת גיוס משאבים



2021תכנית עבודה 
ללא תקציב–נוספים פרוייקטים

:מטרות הדיון בוועדה

קביעת סדר עדיפות ליישום•

העלאה לשולחן המליאה להקצאת תקציב  -נבחרים פרוייקטיםעבור •

באחריות מנהלת היחידה  –ייעודי ק"קו–איתור מקור תקציבי חיצוני 
הסביבתית ומחלקת גיוס משאבים



2021תכנית עבודה 
ללא תקציב–פרויקטים נוספים 

הערותמקור תקציבי אפשריפירוט הפעולות הנדרשותנושא

טיפול בזבובים
ליווי מדביר מועצתי בימים בהם הוא  , תגבור פעילות הדברה, יום עיון

נמצא ביישוב
ועד היישוב

קבלת אישור לביצוע, איתור מדביר מוסמךטיפול ביונים
ועד היישוב

ירי הם /שימוש ברעל

בעייתיים לקבלת  

אישור מהמשרד  

להגנת הסביבה

אירוע איכות  

סביבה מועצתי
סדנאות במקום, תערוכה של אומנות שמכינים מראש

תשלום סמלי  

פ  "שת, מהמשתתפים

עם מרכז קהילה

בחגים וסופי שבועתגבור פחי זבל  

תוספת תשלום על פינוי  

בהתאם להצעת  , פסולת

מחיר שתתקבל מקבלן  

הפינוי

יש לתאם עם  

מחלקת תחזוקה

פסולת בניין  

קטנה
מקרה בוחן פארןמפעיל פרטי/ועד היישובטון2בכמות של עד , לפי משקל, איסוף ופינוי ברמת היישוב



נושאים נוספים
תפעול שוטף

פעמיים בשבוע–( פח ירוק)פינוי פסולת ביתית מעורבת •

פעם בחודש–פינוי נייר •

פעמיים בחודש–פינוי קרטון •

פעמיים בחודש–פינוי בקבוקי פלסטיק •

פעם בחודשיים–פינוי זכוכית •

פעם בחודש–פינוי פסולת אלקטרונית •

רכזי איכות  "מספר ימים מראש בקבוצת –עדכון על מועדי פינוי •
"סביבה



נושאים נוספים
תפעול שוטף

עדכון בקבוצת  )לפי דרישה ובתאום עם מנהל תחזוקה , כאחת לחודש–פסולת גושית •
"(רכזי איכות סביבה"

ניטור יתושים, אורגנית, בניין, מניעת השלכת פסולת גושית, סיורים יומיים–פיקוח •

פעמיים בשבוע–הדברה •

תמר. א.בסיוע מר.י.מ.תבתהליכים מול תאגיד –פיזור פחים כתומים •

במהלך השבועות הקרובים–פיזור פחי טקסטיל •



נושאים נוספים
תפעול שוטף

כלכלה "-2021מגמת טיפול בפסולת המשרד להגנת הסביבה ינואר •
"מעגלית

יותר הפרדה במקור•

חומרי גלם לתעשייה  , ייצור אנרגיה)יותר שימוש בתוצרי משנה של פסולת •
(ובנייה

פ עם "יישום ושת–של משרד הכלכלה " סימביוזה תעשייתית"פרוייקט•
בעלי עסקים ברחבי המועצה



נושאים נוספים
תחזוקת פחים ירוקים

התביעה  . בעלי נטייה להיסדק2018פחים תקולים שסופקו ב–תזכורת 
.הסתיימה בבוררות ללא פיצויים או החלפת פחים

תיקון פחים  1.

מועד  . אתר אפעה–על חשבון הקבלן המפנה . מכסים וגלגלים–תיקון •
:לתיקון מכסים וגלגלים ביישובים

.לא ניתן לתקן פחים סדוקים•



נושאים נוספים
תחזוקת פחים ירוקים

החלפת פחים סדוקים. 2

:פתרונות אפשריים

.על חשבון התושב המעוניין להחליף. א

.100₪וקבלת זיכוי של ₪ 300בעלות של -' ל360פח 

.אין מועדים קבועים. בהתאם למלאי פחים במחלקת תחזוקה–החלפת פחים נקודתית . ב

–מבצע החלפת פחים רחב. ג
(לא ידוע אם ומתי יפורסם)ייעודי ק"קובאמצעות •

.  יידרש לעלות להצבעה במליאה–על חשבון תקציב המועצה •



נושאים נוספים
תחזוקת פחים ירוקים

פחיםנקיון. 3

.מתבצע כיום פעמיים בשנה

,פחים ברמת האשכוללנקיוןמתגבשת תכנית לרכישת מכונה 

.לא ידועה עדיין עלות השתתפות ותדירות הגעה לערבה התיכונה



נושאים נוספים

דיווח שנתי–י המוצעה "פינוי קרטון שלא ע•

שיקום אתרי פסולת אורגנית ישנים, בשולי השדותאנקיות'בגטיפול •


