
 פסולת ומחזור - 2016 סיכום פעילות לשנת

 

  הפחתת כמות הפסולת המועברת להטמנה  והגדלת שיעור :  1מטרה מס' 

 האיגודברשויות  המחזור                     

 

 : 1.1.2016-כללי נכון ל

 רשויות האיגוד קיימות תשתיות והסדרי הפרדת פסולת . 16בכל  -א

 פרט לעיריית עכו ועיריית נהריה.ר כל הרשויות חתומות בהסכם עם תאגיד תמי" -ב

 רשות אחת חתמה הסכם עם תאגיד לפסולת אלקטרונית אקומיוניטי -ג

 

שם 

 הרשות

הסדר הפרדת 

פסולת ברשות נכון 

 12.2015-ל

 2016תוכנית עבודה 

 

 12/2016סיכום שנה 

 נהרייה

 /מתקנים ייעודיים

 מרכזי מחזור

 ,נייר(pet)קרטון,

 

חתימת הסכם עם סיוע לרשות בתהליך .1

6.16עד  תמי"ר  

 

14/12/16-ישיבה עם תמי"ר ב. 1  

 6.16עד  . סיוע בהשלמת מיפוי פח כתום2

 

לא התקדם מהישיבה האחרונה . 2

 ( עם ראש המועצה ותמי"ר19/11/15)

12.16עד   . סיוע בהכנת מכרזים3  

 

לא רלוונטי כל עוד לא הושלם המיפוי ולא . 3

רשות.-נחתם הסכם תמי"ר  

 עכו
 מתקנים ייעודיים

 (pet)קרטון,

חתימת הסכם עם  סיוע לרשות בתהליך .1

. תמי"ר  

 

עדיין לא  –תמי"ריש הסכם חתום ע"י . 1

 חתום ע"י עכו. עבודה של לורנס עם גזבר.

 לורנס בודקת משמעויות כספיות

 6.16עד  . סיוע בהשלמת מיפוי פח כתום2

 

 המיפוי מוכן  נעשה על ידי גבי ולורנס.. 2

לפח כתום וקרטון  . סיוע בהכנת מכרזים3

 6.16עד 

 

אימוץ מכרז  –בבדיקה של הגזבר . 3

 בליווי לורנס –משכ"ל או יציאה למכרז 

. ליווי הרשות בהטמעת הפח הכתום עד 4

12.16 

 

כאשר יהיה הסכם חתום   2017. יערך 4

 ומכרז

 כרמיאל

 פח כתום 

 ומתקנים ייעודיים/

 מרכזי מחזור

  )כל הזרמים(

 . ליווי הרשות בתהליך הפח הכתום 1

הסכם עם . ליווי הרשות בתהליך חתימת 2

 תאגיד פסולת אלקטרוניקה

. פח כתום : קיימות אי הסכמות עם תמיר. 1

  יש בעיה באיכות פסולת האריזות .

. אלקטרוניקה : בעיה משפטית בהכנת 2

מכרז. הנושא בבדיקת היועץ המשפטי של 

 כרמיאל.

מעלות 

 תרשיחא

 /מתקנים ייעודיים

  מרכזי מחזור

 )כל הזרמים(

בהטמעת תהליך הפח ליווי הרשות . 1 

 .6.16הכתום עד 

חתימת הסכם עם . סיוע לרשות בתהליך 2

 .12.16עד  תאגיד פסולת אלקטרונית

 

.פח כתום:  ליווי התהליך ע"י פרויקטור 1

 הרשות , עמית. טרם הוצבו פחים כתומים.

 . אלקטרוניקה : עדיין לא התקדם2
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 ]הקלד טקסט[
 

 
 

שם 

 הרשות

הסדר הפרדת 

פסולת ברשות נכון 

 12.2015-ל

 2016תוכנית עבודה 

 

 12/2016סיכום שנה 

 מטה אשר

 רטוב-יבש

 /ומתקנים ייעודיים

 מרכזי מחזור

 )כל הזרמים(

 .3.16.הכנת מכרז לאיסוף קרטון ונייר עד 1

 

 . מכרז הוכן . אושר. פועל1

חתימת הסכם עם . סיוע לרשות בתהליך 2

 .6.16עד  תאגיד פסולת אלקטרונית

 

. אלקטרוניקה : יש הסכם לשנה עם 2

 אקומיוניטי כולל עבודה בבתי ספר

. בדיקת כדאיות הצבת פח כתום במטה 3

 .3.16אשר עד 

 

השיקול הנגשה  -. עדיין בבדיקה 3

 וגם פריסה בעייתית במושבים . לתושבים.

מעלה 

 יוסף

מתקנים ייעודיים 

 ריםוקומפוסט

, ,ניירpet)קרטון,

 (זכוכית

.סיוע לרשות בהצבת מתקנים יעודיים 1

 .6.16נוספים )בעיקר קרטוניות( עד 

 

. המכרז שהוכן ע"י האיגוד אושר ופורסם. 1

 אמניר זכתה במכרז לקרטון וניר.

 משגב

 יבש/רטוב

 קומפוסטרים

 מתקנים ייעודיים

 )כל הזרמים( 

 . ליווי שוטף 1 

 

. האיגוד הכין מכרז לקרטון וניר. המכרז, 1

 אושר ע"י תמי"ר, פורסם. 

האומדן לקרטון שהכין האיגוד לא אושר ע"י 

תמי"ר , ותמי"ר הציע )ודרש( אומדן הרבה 

 יותר נמוך.

כפי שציפינו , קבלנים הציעו עבור קרטון 

. בדומה לאומדן האיגוד(מחיר גבוה יותר )

למכרז יתכן שהמועצה תצטרך לצאת 

. עדיין בבדיקה של היועץ חדש...היה צפוי

 המשפטי.

. הוצבו פחים כתומים לאריזות בכל ישובי 2 . בדיקת הצבת פח כתום2

 משגב.

. הרשות חתמה הסכם לשנה עם 3 . חתימת הסכם עם תאגיד אלקטרוניקה3

 אקומיוניטי

 אבו סנאן
 מתקנים ייעודיים

 (,זכוכיתpet)קרטון,

 ..ליווי מקצועי שוטף 1

 

 . ליווי מקצועי במסגרת סביבה שווה.1

.הצבת מתקנים לאיסוף טקסטיל עד 2

6.16. 

.  

. חברות המחזור לא חזרו לפניותיי הרבות 2

 להצבת מתקנים

 ג'וליס

 מתקנים ייעודיים

,,זכוכיתpet)קרטון,

 (טקסטיל

 .ליווי מקצועי שוטף.1

 

 שווה.. ליווי מקצועי במסגרת סביבה 1

. ליווי הרשות בחתימת הסכם עם תאגיד 2

 .12.16פסולת אלקטרונית עד 

 

 . לא התקדם, לא בסדר עדיפות2

 ינוח ג'ת
 מתקנים ייעודיים

 (pet)קרטון,

 .ליווי מקצועי שוטף 1

 

 . ליווי מקצועי במסגרת סביבה שווה.1

 6.16.הצבת מתקנים לאיסוף טקסטיל עד 2

 

חזרו לפניותיי הרבות . חברות המחזור לא 2

 להצבת מתקנים
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 ]הקלד טקסט[
 

 
 

 

שם 

 הרשות

הסדר הפרדת 

פסולת ברשות נכון 

 12.2015-ל

 2016תוכנית עבודה 

 

 12/2016סיכום שנה 

 כפר יסיף
 מתקנים ייעודיים

 )קרטון(

.סיוע לרשות בהכנת הליך הצעת מחיר 1

 3.16עד  PETלאיסוף 

 

האיגוד הכין עבור כפר יסיף את כל  -.1

 המסמכים לחתימה עם תאגיד אל"ה. 

האיגוד הכין נוהל הצעת מחיר לאיסוף  -

PET .זכה הנקודה הירוקה . 

כל התהליך עדיין בבדיקה של היועץ 

 המשפטי.

 ליווי שוטף במסגרת סביבה שווה.

.סיוע לרשות מול תמי"ר בהצבת מתקני 2

 .6.16זכוכית עד 

 

 טרם הוצב למרות פניות הרבות לתמיר. 2

 מעיליא
 מתקנים ייעודיים

 ,זכוכית(pet)קרטון,

 .ליווי מקצועי שוטף 1

 

 האיגוד הכין מכרז לקבלני פינוי לקרטון.

 הוכן. אושר. פורסם  יש זוכה.

 ליווי שוטף במסגרת סביבה שווה

 מזרעה
 מתקנים ייעודיים

 ,זכוכית(pet)קרטון,

 . ליווי שוטף במסגרת סביבה שווה.1 .ליווי מקצועי שוטף1

 6.16.הצבת מתקנים לאיסוף טקסטיל עד 2

 

. חברות המחזור לא חזרו לפניותיי הרבות 2

 להצבת מתקנים.

 כפר ורדים
 מתקנים ייעודיים

 )כל הזרמים(

. . בהכנה : מכרז לקרטון, נייר ומתכת1 . ליווי שוטף1

 2017יפורסם ברבעון הראשון של 

ליווי הרשות בחתימת הסכם עם תאגיד . 2

 .פסולת אקלטרונית

 

 . הרשות חתמה הסכם עם תאגיד מא"י.2

 

 שלומי

 מתקנים ייעודיים

,זכוכית, pet)קרטון,

 נייר(

 

.ליווי הרשות בהליך בדיקת פחים כתומים 1

 .6.16בעיר עד 

 . עדיין בבדיקה בין שלומי לתמי"ר1

ליווי הרשות בחתימת הסכם עם תאגיד  .2

 .12.16עד  פסולת אקלטרונית

 לא בסדר עדיפות –. לא התקדם 2

 תפן
 מתקנים ייעודיים

 )קרטון(

ליווי הרשות בחתימת הסכם עם תאגיד  .1

 .12.16עד  פסולת אקלטרונית

 לא בסדר עדיפות –. לא התקדם 1

כדאיות . בהכנה : מכרז לקרטון, בדיקת 2 .ליווי שוטף2

למחזור פלסטיק. המכרז יפורסם ברבעון 

 2017הראשון של 
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 ]הקלד טקסט[
 

 
 

 : פיקוח על אתרים לטיפול וסילוק פסולת  2טרה מס' מ

 

 אתר עברון :  .1

 מצב קיים :

  2014-טון ב 354,000טון . סה"כ  1,200-כמות פסולת יומית : כ . 

  :להלן סטאטוס תאי האתר הקיים 

 

 

 .6/2016~  עד:  הנוכחי ללא הרחבה במצב עברון באתר שנותרה פעילות תקופת: סיכום פעילות

 1החלה הטמנה בתא ד'  9/16                1הסתיימה הכנת התשתית של תא ד' 8/16
 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תא מס' 
שטח תא 

 )דונם(
 נפח זמין נותר )מ"ק( סטטוס תפעולי ברוטו )מ"ק(נפח 

 0 (2004-מ) סגור 3,000,000 173 א'+ב' 

 0 ( 2007-מ) סגור 1,000,000 46 1-ג'

 0 (2008-מ) סגור 400,000 17 2-ג'

 0 ( 2010-מ) סגור 600,000 24 3-ג'

 0 (2012-מ) סגור 450,000 20  4-ג'

 150,000 -כ פעיל  600,000 31  5-ג'



4 
 

 ]הקלד טקסט[
 

 
 

 :   עמידת האתר בתנאים לרישיון עסק – 2016פיקוח לשנת  סיכום

 תדירות פיקוח פרמטרים לבדיקה מס"ד
 

 612/201סיכום שנה 

בשנה ע"י חברת חיצונית. בדיקת פעמיים  ניטור מי תאום 1
 דו"ח מסכם ע"י האיגוד

תקין. אין  – 2015דו"ח  ניטור לשנת 
לאומת השנה  2015שינויים בניטור 

 הקודמת.
יימסר  – 2016דו"ח ניטור לשנת 

 2017ברבעון הראשון של 

ניטור ביוגז על פי  2
 שטח

פעמיים בשנה ע"י חברת חיצונית. בדיקת 
 דו"ח מסכם ע"י האיגוד

פעמיים בשנה ע"י חברת חיצונית. בדיקת  בדיקת ארובה 3
 דו"ח מסכם ע"י האיגוד

פעמיים בשנה ע"י חברת חיצונית. בדיקת  בדיקת תשטיפים 4
 דו"ח מסכם ע"י האיגוד

 חל שיפור בכיסוי היומי.  פיקוח שוטף של האיגוד ועל פי תלונות כיסוי יומי 5

מניעת סנכון  6
תשטיפים על פני 

 האתר

הוגשה לאישור המה"ס )מיכל( תוכנית  פיקוח שוטף של האיגוד ועל פי תלונות
סכנון תשטיפים. מיכל העבירה לאיגוד 

 להתייחסות. 
התייחסות האיגוד: לא לאשר סנכון 

מטופלים, אלה מטופלים  לאתשטיפים 
 בלבד.
התקבלו לאיגוד  2016-ו 2015בקיץ 

תלונות רבות על מפגעי ריח. לאחר 
מצא כי אחד ממקורות רבים נסיורים 

 לאון תשטיפים כנהמפגע הוא מסי
 מטופלים. 

שיקום סופי תאים  7
 סגורים 

על האתר להכין תוכנית לקראת שיקום 
 סופי ,כולל לו"ז

 בבדיקה. 

 

בלבד  9/17עד  1כולל תוספת לאישור הטמנה בתא ד'  –חודשו תנאים לרשיון עסק של האתר 

 )חובת האתר להקים מתקן מיון(

 

 

 : אתר לגמון .2

 

 אתר ישן : 2.1

 

 612/201סיכום שנה  הערות פרמטרים לבדיקה מס"ד

 בהשתתפות יהודה. 30/5-סיור ב יש לדרוש על פי תר"ע ניטור מי תאום 1

סביבה מנהל איכות הדס  עםלאחר שיחה  - 8/12/16

 דו"ח מסכם יימסר לאיגוד – teco groupחברת ב

 יש לדרוש על פי תר"ע ניטור ביוגז על פי שטח 2

 יש לדרוש על פי תר"ע בדיקת ארובה 3

באחריות המשרד  קליטת אסבסט 4

 להגנת הסביבה

באחריות המשרד  –פיקוח על תא אסבסט באתר לגמון 

 להגנת הסביבה )אביר לכמן(
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 ]הקלד טקסט[
 

 
 

 

 לגמוןהרחבת  2.2

 

 

 

 

 

 

 

 מפעל קומפוסט מפרץ גליל מערבי  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 612/201סיכום שנה  הערות פרמטרים לבדיקה מס"ד

מותנה באישור  פיקוח על הקמת תשתיות  1

הרחבה ע"י הגופים 

 המאשרים

 

פיקוח על קליטת פסולת  2

 באתר ותחזוקה שוטפת

מותנה בקיום הסעיף 
 הקודם .

 טרם החלה הקמת תשתיות.

 12/2016סיכום שנה  הערות פרמטרים לבדיקה מס"ד

 עמידת המפעל בתר"ע  1
 

במידה שפעילות 

 .המפעל תחודש

. המפעל עובד עדיין תחת צו סגירה 1

מנהלי ועל פי תנאי בית משפט )טיפול 

בחומר אורגני בלבד שמופרד במפעל בכפר 

 כנא(.

 . סיוע לגזבר עיריית עכו בהגשת תוכנית2

הקמה והפעלה מחדש של מפעל 

 הקומפוסט לאישור המה"ס.
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 ]הקלד טקסט[
 

 
 

 פיקח על תחנות מעבר ורמפות: .4

 

 

 

שם תחנת 
 מעבר/רמפה

 2016תוכנית  מצב קיים
 

 12/2016סיכום שנה 

 תקין פיקוח שוטף  תקין נהרייהתחנת מעבר 

 תקין פיקוח שוטף   תקין עכותחנת מעבר 

 תקין פיקוח שוטף  תקין כרמיאלתחנת מעבר 

מעלות תחנת מעבר 

 תרשיחא

תלונות עסקים 

 סמוכים.

, משמשת תחנת המעבר  9/16מ פיקוח שוטף
לפסולת גושית בלבד. הפסולת 
 הביתית מפונה ישירות לעברון

מעלות אתר גזם 

 תרשיחא

 תקין

 

ריסוק -פיקוח שוטף

 פעמים /שנה 3לפחות 

 לא נבדקה השנה

/משטחי גזם רמפות 

 מטה אשר
ריסוק -פיקוח שוטף 

 פעמים /שנה 3לפחות 

 לא נבדקה השנה

 - מטה אשראתר גזם 

 לגמון

 

ריסוק -פיקוח שוטף תקין
 פעמים /שנה 3לפחות 

 לא נבדקה השנה

/משטחי רמפות 

 לא תקין במס' ישובים מעלה יוסףפסולת 

לא תקין במספר ישובים )שתולה,  פיקוח שוטף בכל ישוב
 ( צוריאלאלקוש, עבדון, חוסן, גורן, 

 רצ"ב תמונות

 משגבאתר גזם 
ריסוק -פיקוח שוטף תקין 

 פעמים /שנה 3לפחות 

 לא נבדקה השנה

התחנה סגורה.  כפר יסיףרמפה 

השלכת פסולת סביב 

 הרמפה

 התחנה סגורה. פיקוח שוטף

ההצעות הופסקו.פינוי  ג'וליסרמפה 

פסולת בתדירות עדיין 

 לא מספקת

 היו שריפות השנה.תקין יחסית. לא  פיקוח שוטף

 ינוח ג'תרמפות 

 לא תקין-ינוח

  לא תקין-ג'ת

-נדרשה הסדרה ב

 .לא בוצע2015

לא תקין. היו מספר אירועי  –ינוח  פיקוח שוטף
 רצ"ב תמונותשריפה. 

פינוי פסולת בתדירות לא  –ג'ת 
 מספקת .

בתהליך הסדרה במסגרת סביבה 
 שווה.

 בוצע ריסוק גזם כפר ורדיםאתר גזם 
גרוטאות שטרם הרבה 

 פונו
 

ריסוק -פיקוח שוטף
פעמים  3גזם לפחות 

 /שנה

הוקם אתר גזם חדש זמני. ערימות 
 גדולות של גזפ מרוסק. נדרש פינוי .
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  11.2016 –שריפת פסולת ברמפה של ינוח 

 
 

  9.2016 – במשטח פסולת בשתולהשריפת פסולת 

 
 

  5.2016 – משטח פסולת בצוריאל
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 פרויקטים קידום :  3מטרה מס' 

 2009-2015לשנים  )*( : סקר פסולת ומחזור ברשויות נבחרות 1פרויקט מס' 

השפעת החקיקה הרבה בנושא מניעת : בחינת הסדרי הפרדת פסולת ברשויות ,  מטרת הפרויקט

 .הפקת דו"ח מסכם – הטמנה על אחוזי מחזור ברשויות המקומיות והקטנת הטמנת פסולת

 :סיכום 

 2017הצגת הנתונים ברבעון הראשון של  –נמצא בשלב איסוף נתונים 

 

 

 בפארק תעשייה משגב   )*( : סקר פסולת ומחזור במפעלים נבחרים 2פרויקט מס' 

 .למניעת הטמנה והצעה להתייעלות

בשיתוף עם הנהלת פארק תעשייה משגב, מפקח איכות סביבה צור אבלס ורכזת תעשיות אורנה 

  וולפסון.

 מפעל תדביק ועסק הלן דורון  )*(

אם קיימים והמלצה  פסולתבחינת טיפול בפסולת במפעלים כולל הסדרי הפרדת מטרת הפרויקט : 

 לייעול מצערך הטיפול בפסולת )כדאיות סביבתית וכלכלית(.

 סיכום :

של שני נמצא כי כל הפסולת  5/16 -בתדביק מפעל סיור בשיחה עם העסק הלן דורון ולאחר 

 יתנת למחזור מועברת למפעלי מחזור . שנהעסקים 

 בשלב זה , הפרויקט לא נמצא בסדר עדיפות.

 

 

: סקר פסולת ומחזור במפעלי  ישקר תפן והצעה להתייעלות  3פרויקט מס' 

 למניעת הטמנה.

אבירם תעשיות  ח איכות סביבה ישראל רפפורט ורכזבשיתוף עם הנהלת אזור תעשייה תפן, מפק

  .גוטליב
התמקדות בפסולת .  פסולתבחינת טיפול בפסולת במפעל כולל הסדרי הפרדת מטרת הפרויקט : 

ערך הטיפול בפסולת )כדאיות מעורבת/מטבחים המועברת נכון להיום להטמנה. המלצה לייעול מ

 סביבתית וכלכלית(.

 סיכום :

דולה של פסולת אריזות, כמות גמופו סוגי הפסולת של המפעל. נמצא כי המפעל מייצר  2015-ב

בעיקר אריזות מסג ביתי )אריזות אוכל ואריזות דטרגנטים( . הטבלה הבאה כולל אריזות מאכל 

 בלבד:
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 חישוב כמות לשנה  חישוב כמות לשבוע  כמות יומית  סוג אריזה

 האריזות מוצרי חלב 

 )מעדנים, קוטאג'ים...(

 יח'/שנה 800,000-כ יחידות 15,600 יחידות/יום 2,600-כ

 קופסאות של ממרחים

 )שוקולד, ריבות, טחינה...(

 מיליון יח'/שנה 1.1 יחידות 22,800 יחידות/יום 3800 --כ

 יחי/שנה 100,000-כ יחידות 1,920 יחידות/יום -320 כ קרטוני חלב

 

נבדקה האפשרות להפרדת אריזות ואיסופן באמצעות הפח פסולת מסוג זה מפונה ע"י המועצה. 

 באמצעות הפח הכתום. הנושא בבדיקה מול תמי"ר. מועצה אין הסדר הפרדהאך ל. הכתום

 

 רשויות האיגוד ימפגש :4פרויקט מס' 

 רשויות האיגוד בתדירות של פעמיים בשנה .מפגש 

 .2009-2015ברשויות הצגת נתוני מחזור . נושא מרכזי :  3/2016 –מפגש ראשון 

  2017עדיין במצב של איסוף נתונים . המפגש ידחה לשנת 

 יבחר במהלך השנה. נושא מרכזי :  10-11/2016 –מפגש שני 

 לנציג מעיליא.: כינוס חירום בנושא זיקה. השתתפו נציגי כל רשויות האיגוד פרט  30/3/2016 -ב

 רצ"ב.הוכן דף מידע . תקציר הכנס פורסם באתר.
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 פינוי חומרים מסוכנים ממעבדות בתי ספר:  5פרויקט מס' 

: פנייה לכל בתי הספר ורשויות מקומיות )מח' איכות סביבה ומח' חינוך( בקו"ק  2016רבעון ראשון 

 לפינוי חומרים מסוכנים ממעבדות בתי ספר. 

לאחר קבלת רשימת החומרים המיועדים לפינוי , פנייה לחברות פינוי מורשות לקבלת הצעת מחיר 

 החומרים. לפינוי

 סיכום פרויקט : 

 בתי ספר. 15-התקבלו רשימת חומרים מ

 
 רשות שם ביה"ס מס"ד

 תרשיחא-מעלות אורט מקיף מעלות 1

 תרשיחא-מעלות נוף מעלות-קריית חינוך יפה 2

 כפר ורדים אמירים 3

 משגב אורט ואדי סלמה 4

 משגב ממ"ד אזורי מורשת 5

 משגב יסודי משגב-על 6

 מעלה יוסף גליל מערבי בית חינוך 7

 כרמיאל ביה"ס למחוננים מדע ודעת 8

 ג'וליס ג'וליס ב' 9

 מטה אשר מעיינות כברי 10

 מטה אשר מנור כברי -חט"ע  11

 מטה אשר קיבוץ אילון -חט"ב מנור 12

 מטה אשר אפק 13

 ג'ת-יאנוח יסודי ב' 14

 ג'ת-יאנוח ג'ת -חט"ב ינוח 15

 

 זכתה חברת טביב.חברות מורשות בארץ.  4-נשלחה בקשה להצעת מחיר ל

לפינוי החומרים קדם מיון החומרים שבוצע על ידי כימאי מטעם חברת טביב. החומרים מוינו, חולקו 

 .לפי קבוצות סיכון ונארזו בהתאם לנהלים הנדרשים לצורך פינוי 

 .5/16החומרים פונו להמשך טיפול במהלך חודש 
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 נושאים נוספים :

 סיכום סטאטוס ורצ"ב  .סביבה שווה  -א

 

 התוכניות סביבה שווה :סטאטוס . 1

  12/2016 סיכום  -מקבץ ינוח ג'תהתוכנית  1.1

 2016אפריל :  תחילת עבודה

 בהנהלת שמואל אפוטה envirotech:  חברה מבצעת

 ₪  560,000:  תקציב הפרויקט

 איסוף נתונים רשות מקומית

 מצב קיים

 

 מיפוי כלי אצירה

 ומיפוי מפגעים

 )סקר שטח(

ניתוח ממצאים 

 בחינת חלופות
 דו"ח מסכם

 קיימת טיוטה  בוצע בוצע בוצע ינוח ג'ת

 קיימת טיוטה  בוצע בוצע בוצע מעיליא

 קיימת טיוטה בוצע בוצע בוצע גוש חלב

 קיימת טיוטה בוצע בוצע בוצע פסוטה

 קיימת טיוטה בוצע בוצע בוצע חורפיש

 קיימת טיוטה בביצוע בוצע  בוצע פקיעין

 קיימת טיוטה בוצע בוצע בוצע בית ג'אן

סמיע -כסרא  קיימת טיוטה בוצע בוצע בוצע 

 התוכנית לקראת סיום .: רשויות האיגוד )*( בסימון צהוב

 

  12/2016 סיכום –מזרעה מקבץ ת ותוכני 1.2

 2016יוני :  תחילת עבודה

 אורן נועם .מנהל פרויקט AVIV AMCG:  חברה מבצעת

 ₪  480,000:  תקציב הפרויקט

 איסוף נתונים רשות מקומית

 מצב קיים

 

 מיפוי כלי אצירה

 ומיפוי מפגעים

 )סקר שטח(

ניתוח ממצאים 

 בחינת חלופות
 דו"ח מסכם

 קיימת טיוטה בתהליך בוצע בוצע מזרעה

 טרם בוצע בתהליך בתהליך בתהליך ג'וליס

 טרם בוצע בתהליך בתהליך בוצע כפר יאסיף

 טרם בוצע בתהליך בתהליך בוצע  אבו סנאן

 טרם בוצע בתהליך בתהליך בוצע ג'דידה מכר

 טרם בוצע בתהליך בתהליך בתהליך ירכא

 2017ראשון של צפי לסיום התוכנית בכל הרשויות רבעון . : רשויות האיגוד )*( בסימון צהוב

תוכנית  לו"ז סעיף
 עבודה

 12/2016סיכום 

תוכנית . 1
 סביבה שווה

ת יוליווי הרשו 9/2016עד 
 ת והמקומי

האיגוד מלווה את הרשויות, מעורב בממצאים, מסקנות 
 התוכניות והמצלות לשיפור מערך הטיפול בפסולת

האיגוד סייע לרשויות בהכנת מכרזים לבחירת יועץ לליווי  ליווי הרשויות  9/2016עד  ליווי תפעולי. 2
 תפעולי
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 .12/2016-נכון ל התחייבות ליווי תפעוליסטאטוס . 3

 רשות  לכל₪  150,000:  ליווי תפעוליתקציב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : רשויות האיגוד )*( בסימון צהוב

 

 

 אשכול גליל מערבישיתוף פעולה עם  -ב

הטיפול בפסולת ברשויות האשכול )שרובן  התוכנית שהזמין האשכול להסדרת מערךמעורב האיגוד 

 .אור )עידן אבידן( -ע התוכנית : חברת בר צהן רשויות האיגוד( .מב

  ליווי רשויות האשכול באופן כללי )רשויות האיגוד(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ליווי תפעוליסטאטוס מכרז " שם רשות מס"ד

 

  מקבץ ינוח ג'ת

 נבחר יועץ – פורסם ג'ת-ינוח 1

 אין עדיין תוצאות  – פורסם מעיליא 2

 נבחר יועץ – פורסם גוש חלב 3

 נבחר יועץ – פורסם פסוטה 4

 נבחר יועץ – פורסם חורפיש 5

 נבחר יועץ – פורסם פקיעין 6

 נבחר יועץ – פורסם בית ג'אן 7

 נבחר יועץ – פורסם סמיע-כסרא 8

  מקבץ מזרעה

 נבחר יועץ – פורסם מזרעה 9

  המכרז בבדיקת היועץ המשפטי ג'וליס 10

 אין התחייבות בינתיים –לא פורסם  כפר יסיף 11

 אין עדיין תוצאות – פורסם אבו סנאן 12

 אין עדיין תוצאות – פורסם ג'דידה-מכר 13

 נבחר יועץ – פורסם ירכא 14


