
סיכום פעילות האיגוד 

2021לשנת  

ת'ג-ינוחוליס'גאבו סנאןמשגב מעלה יוסףאשר   -מטהתרשיחא-מעלותכרמיאלעכונהריה

מגדל תפןפסוטהשלומי  כפר ורדיםמזרעהמעיליאכפר יסיף   



פיקוח על מפעלים

כמות מפעלים בפיקוח האיגודאזור תעשייה/ רשות

11תרדיון/משגב
3לבון

6מעלה יוסף
15תרשיחא-מעלות

38כרמיאל
11שלומי

4וליס'ג
3אבו סנאן
45מטה אשר

18עכו
7נהריה
21תפן

20בר לב
מפוקחיםמפעלים 202כ"סה



1, אבו סנאן
4, וליס'ג

40, כרמיאל

46, מטה אשר

1, מעיליא

6, מעלה יוסף

16, מעלות

29, משגב

6, נהריה

18, עכו

8, שלומי

16, תפן

לפי רשויות  –מפעלים מפוקחים 



:קרקעות מזוהמות 

דרישות לסקר קרקע או סקר היסטורי ופיקוח

עכו-לרנר.ש

משגב-קומפלקס כימיקלים 

:דוגמאותכמה 



קרקעות מזוהמות 

שיח דנון–הסעות דנון 

פרויקטים  10-אושרו ופוקחו כ2021בשנת 
שיקום קרקעות מזוהמות/הקשורים בפינוי

GES(עכו)



קרקעות מזוהמות 

(כרמיאל)כרמוכרוםמפעל 

( שלומי)אגמים וציפויים 



–ניטור אוויר 

לרישיון עסק או בתנאים דיגומי ארובות בהתאם לדרישות 40-ליווי מפקח האיגוד בכ

י המשרד להגנת הסביבה"היתרי פליטה הניתנים ע

-משגב , בז הנדסה 

משגב  ,גרף סטיקלר



מפעל רגבה

דיגום ארובות–ניטור אוויר 



הרחבת מפעלים וקליטת מפעלים/ליווי הקמת

מבנה מצבעה בהקמה-פרופאל

הוספת פעילות של  -ביואקולוגיהע .א

בישול פסדים



פיקוח על תשתיות במפעלים  

בדיקת סביבת המפעל  –תדביק 

מאצרותבדיקת תקינות -אקזקט.ח.א

תפןש"מטשדרוג 



אתרים לטיפול בפסולתפיקוח שוטף על -פסולת



מעורבת/הטמנה פסולת ביתית-מטמנת עברון

תא סגור ותא בהקמה, מבט על של תא הטמנה פעיל



פיקוח על מטמנת עברון

בדיקת כיסוי תא הטמנה בסוף יום עבודה

בדיקת תקינות  מערכת התזה למניעת מפגעי ריח

בדיקת תפעול בריכת תשטיפים



הקמת מפעל מיון פסולת עברון  

בצמוד לאתר ההטמנה



לגמון  –אתר הטמנה פסולת יבשה 



אתר מיון וטיפול בפסולת בניין בהקמה–לגמון 

בסמוך לתאי ההטמנה המשוקמים  

2022חציון ראשון של –צפי לפתיחת האתר 

1'עבודות הכנת תא הטמנה מס



פיקוח על שטחים פתוחים-פסולת

הפסקנו פעילות עבריינית של 2021-ב

אתרים גדולים8-שריפת פסולת ב/הטמנה/השלכה



-פסולת 

פיקוח על  

שטחים 

פתוחים

פקיעין

החדשה



:12/2021מפגעי פסולת עדיין קיימים נכון 

תחנת מעבר לא תקינה של יאנוח

פינוי לא סדיר+ שריפות 



:12/2021מפגעי פסולת קיימים נכון 

מתחם פיראטי להשלכת פסולת צפונית לאבו סנאן

השלכה אסורה ושריפות  



:12/2021מפגעי פסולת קיימים נכון 

אתר פיראטי להשלכת פסולת גושית ובניין בגורן



:12/2021מפגעי פסולת קיימים נכון 

:אתר פיראטי להשלכת פסולת גושית ובניין בכפר יאסיף 

כנגד כל הרשויות בהן קיימים מפגעי פסולת בסדרי גודל מהסוג הזה 

.בסיוע הפיקוח של האיגודס"המהמתנהל תהליך אכיפה של 



ס וגני ילדים"בתי-פעילויות בתחום החינוך הפורמלי

ק לחינוך וקהילה תלת שנתי"קו1.

ק למדיחי כלים"קו2.

ק לניקיון במרחב הציבורי"קו3.

וקהילהחינוך



כל רשויות האיגוד קיבלו התחייבויות•

2023יוני -הארכה לפעילות עד סוף שנת הלימודים  •

₪מיליון 3.2–זה ק"בקוכ תקציב לפעילות הרשויות באיגוד "סה•

:תכנים חינוכיים•

ירוק עד/ירוק מתמיד/לירוקס "הסמכת בתי–'פרק א•

לצוותים ותלמידיםרשותיתתוכנית רוחבית –'פרק ב•

סביבתיים  -יוזמות תושבים לפרויקטים קהילתיים–'פרק ג•

לחינוך וקהילה תלת שנתי  ק"קו



:  למניעת שימוש בכלים חד פעמים ק"קו

כלים רב פעמים והסברה בגני ילדים, רכישת מדיחי כלים 

רוב רשויות האיגוד קיבלו התחייבות כספית 

.בהתאם למספר הגנים עליהם דיווחו



חינוך בלתי פורמלי

וקהילה ביוזמת האיגוד

קורס שפת הציפורים  •

קבוצת פרחי בר גליל מערבי•

פרפרים גליל מערבימנטריקהילת •



קורס שפת הציפורים

–קורסים 2התקיימו 

•3/10 -7/11

•18/4–30/5

משתתפים20בכל קורס •

מפגשים פעם בשבוע6•

סטפן קסטנבוים–מנחה 



קבוצת  צמחי בר בגליל המערבי

–מפגשים 2התקיימו 

פרחי בר והרצאה בנושא חרקים וזוחלים, באשחר23/4/21•

ר חגי שמש בנושא מינים פולשים"שוק החלפת זרעים והרצאה של ד, בכמון30/7/21•

ארועמשתתפים בכל 30-50•



קהילת מנטרי פרפרים  

גליל מערבי

:2021במהלך 

מפגשי הכשרה3•

מיישובי מנטרים30•

בגליל המערבי

מפגשי  –תוכנית שנתית •

סיור והרצאות פעם בחודש

2022התחלת ניטור בינואר 



לפי תחומים-בקשות לרישיון עסק

,  בריאות
,  רוקחות

קוסמטיקה
(1)

דלק 
ואנרגיה

(2)

חקלאות  
ובעלי חיים

(3)
מזון (4)

מים  
ופסולת

(5)

מסחר  
ושונות (6)

עינוג  
,  ציבורי
נופש  
וספורט

(7)

רכב  
ותעבורה

(8)

שרותי  
שמירה  
ואבטחה

(9)

,  תעשיה
,  מלאכה
כימיה  

ומחצבים
(10)

.

2021 9 9 7 17 10 1 6 12 1 52

2020 11 18 19 19 7 2 10 14 2 63

2019 8 27 29 25 9 4 5 29 0 104
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2019-2021לשנים -על פי תחום עיקרי עסק  בקשות לרישיון 

201920202021שנה/ רשות

239166125ע"כ מתן תר"סה



לפי רשויות-בקשות לרישיון עסק

מזרעה
כפר  
ורדים

כפר  
יאסיף

אבו סנאן שלומי נהריה משגב מעיליא תפן עכו
מעלות  
תרשיחא

מעלה 
יוסף

מטה 
אשר

כרמיאל וליס'ג ת'ג-ינוח

2021 0 0 0 0 3 4 16 2 3 10 9 17 42 17 2 0

2020 0 0 1 0 2 3 12 3 6 12 6 51 45 23 2 0

2019 0 1 2 4 6 6 16 7 2 11 7 26 76 68 5 2
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2019-2021לשנים -לפי רשות עסק  בקשות לרישיון 



לפי וועדות מקומיות–היתרי בנייה 

משגב נהריה גליל מרכזי
מעלות  
תרשיחא

מעלה 
נפתלי

כרמיאל עכו
מעלה 
הגליל

חבל אשר

2019 1 6 8 3 9 20 10 50 134

2020 3 14 6 2 1 20 14 76 155

2021 4 8 7 3 7 17 8 37 156
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2019-2021היתרים לפי וועדות 

2019-2021כמות היתרים לפי ייעודי קרקע בשנים 
201920202021שנה

241291247כ חוות דעת להיתרי בנייה"סה



לפי ייעודי קרקע-היתרי בנייה

בניני ציבור תשתיות מסחר ומלאכה תעשיה חקלאות מגורים

2019 25 15 24 49 63 65

2020 24 23 15 50 77 102

2021 18 19 19 42 54 95
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2019-2021לפי ייעודי קרקע היתרים 



אסבסט

י אגף  "היתרים לעבודת אסבסט ע 150-הונפקו ברשויות האיגוד כ2021-ב
על חלקם מפקח האיגוד בביקורי פתע או בעקבות תלונות–אבק מזיק

.בוצעה הכשרה לצורך חידוש רישיון סוקר אסבסט לעובדי האיגוד2021בשנת 

נהריה  נהריה 



סביבה חקלאית

עסקים חקלאיים150ליווי ופיקוח על 
:  הבעיות העיקריות

.העדר מתקנים מספיקים לטיפול בפסולות חקלאית.1
.תלונות תושבים על ריחות.2
אתרים פיראטים.3

בקשות להיתרי בנייה בייעוד חקלאי54•
בקשות לרישיון עסק7•
זבובים ומטרדים שמקורם  , ריסוסים, תלונות הקשורות לריחות10-בכטיפול •

בפעילות חקלאית

דוגמה של אתר פיראטי לקליטת פסולת חקלאית



סביבה חקלאית

: מגמות
. מטילות ורפתות חלב-ח"איחוד מבני גידול בע•

:  מיזמים עיקריים
מילופריחקלאות תומכת סביבה בשיתוף •
.עם אשכול גליל מערבי פ"בשתכנית אב לפסולת חקלאית •

בתי בד 15-( 10-12/21)על בתי בד בעונה ( צוותי פיקוח)פיקוח משולב •
.  רשויות8-ב



אב לניהול השטחים הפתוחיםתכניות

,  נציגי המועצות–פורום שטחים פתוחים חבל אשר •
תושבים, הגופים המקצועיים

הסתיימה בשנה שעברה  -מטה אשר פ"לשטתכנית אב •
וכעת בשלבי הטמעה

הסתיימה השנה–מעלה יוסף פ"לשטתכנית אב •



ליווי אקולוגית האיגוד בסקרי טבע ונוף

.  סקר טבע עירוני הסתיים השנה-עכו
קידום הכנת מדריך לניהול מדיניות טבע עירוני

ביצוע סקר טבע ונוף-משגב

ביצוע סקר טבע נוף-מטה אשר

בתכניתהטמעת סקר טבע עירוני –כרמיאל 
ת"באזהקידום טיפוח בריכת החורף , הכוללנית



תכנון

מתן התייחסויות מקצועיות לרשויות האיגוד  
:בשטח האיגודתכניותבעניין ס"להגנולמשרד 

נהריהטרומפלדורפארק 

–תכנית מזרח עכו 
הנחיות אקולוגיות לשימור  

בריכת חורף שמרת

בעמק עכופוטוולטאיתתכנית 



זיהום אור

ייעוץ לרשויות האיגוד ולגופים שונים בתכנון תאורה חסכונית  
וידידותית לטבע ולאדם

עכו

מזרעה

נהריה

כרמיאל



קידום גינון בר קיימא  

ומיגור צמחים פולשים

התייחסות במסגרת היתרי בנייה ותכנון מפורט וכן ייעוץ לרשויות האיגוד בפרויקטים  •

.שונים

מטה  (פיתוח קורסים מקצועיים וחומרי הסברה , )אשכול, כפר ורדים(הכנת מכרזי גינון •

).מטה אשר, כרמיאל(שונים פיילוטים, )אשר

.ליווי מחצבות בהטמעת תנאים ברישיון עסק למיגור צמחים פולשים•



ימי עיון ומפגשים מקצועיים

סדנה מקצועית בנושא ניהול מי נגר בשטחים הבנויים

!מקרב הרשויותנרחבתנציגות –בגליל המערבי 

מפגשי הכנה לקראת פרסום  

י"רמשטחים פתוחים ק"קו

פורום מזיקים שנתי

במזיקיםבתחום ניטור וטיפול 



סיוע לרשויות בהגשת קולות קוראים

י"רמקרן שטחים פתוחים של  ק"קו•

ס"להגנמזיקים המשרד ק"קו•

סביבטבעק"קו•



.תלונות מתושבי רשויות האיגוד150התקבלו 2021בשנת 
ריח-25%-כ
רעש-12%-כ
ביוב10%-כ
סביבה חקלאית10%-כ

תלונות ציבור

2018201920202021שנה

8885116150כ תלונות"סה
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2021פילוח תלונות לשנת 

מכשיר מדידת רעש



    ינוח- ג'ת   ג'וליס   אבו סנאן  משגב    מעלה יוסףמטה-אשר      מעלות-תרשיחא   כרמיאל   עכו   נהריה

 מגדל תפן   פסוטה שלומי     כפר ורדים   מזרעה   מעיליאכפר יסיף   


