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 שנתית תלת  ': תכנית עבודה הנספח 

 
 _10_/__3_/__14תאריך הגשה: ____ לאיכות הסביבה שומרון  איגוד ערים: .  2014-2016שנים  תכנית עבודה שנתית עבור 

 
 4.32קמ"ר _דירוג סוציואקונומי משוקלל__ 3227_שטח שיפוט    231,511_םמספר תושבי   15מספר רשויות_

 
 

אחריות ב 1נושא מרכזי  ס'מ
)שם עובד 
 ותפקידו(

לו"ז לביצוע  אבן דרך/יעד כמותי משימה/מטרה
 )רבעונים(

הערכת 
עלות שכר 
כוח אדם 
 )לשנה(   

 הערות 

הפחתת מזהמים  1
וגורמי סיכון 

בסקטור 
 התעשייתי והעסקי 

ד"ר וסילי 
 רודסקי

"ק ביקורות ודיגום באזורי תעשיה : ברקן ,אריאל, שח  מניעת זיהום משפכי תעשיה
 ,עמנואל , בראון, שער בנימין.

 

-רבעונים א
 ד'

  

   ד' -א'  ביקורות באזורי מלאכה  בישובים  " "   1.1
בדיקות שפכי תעשיה ע"פ רשימת  מזהמים  " "  1.2

 פוטנציאלים 
בכל  בדיקות 60כ   ד'-א'

 שנה 
   ד'  -א ופיקוחסקר מפעלים בא.ת. עלי זהב ומבוא חורון  " "  1.3
ה איצ'  1.4

מאיר 
 מנכ"ל  

/  תעשיה שפכי עזר חוק תיקון
 תאגידי כללי פ"ע הפעילות ריכוז
 ש"קרנ,  אריאל. ת.בא המים

   ד'–א'  האכיפה הגברת
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אחריות ב 1נושא מרכזי  ס'מ
)שם עובד 
 ותפקידו(

לו"ז לביצוע  אבן דרך/יעד כמותי משימה/מטרה
 )רבעונים(

הערכת 
עלות שכר 
כוח אדם 
 )לשנה(   

 הערות 

ד"ר וסילי   1.6
 רודסקי 

טיפול בהיתרים ורשיונות עסק 
 ]מפעלים , ת. דלק וכו'[

בכל לפחות  10  ד'-א' רשימת נדרשים בתיאום עם הרשויות המקומיות 
 השנ

2. 
 
 

 מזהמים הפחתת
 סיכון וגורמי

 בסקטור
  והעסקי התעשייתי

 וסילי ר"ד
 רודסקי

   ד'-א' בדיקות , בהתאם לבקשות  בועדות קליטה לתעשיה   קליטת מפעלים לא מזהמים 

דווח ממפעלי מזון , הזרקת פלסטיק, עיבוד מתכות   מעקב אחר פינוי שמנים ממפעלים   "  2.1
  ואחרים

   ד'-א'

   רבעון ד' הכנת רשימת עסקים  ורמת הפיקוח ע"פ  חוק העזר   פקוח על חומ"ס בתעשיה  "  2.2
 מחזיקים 85כ   ד' -א' ביקורות במפעלים , בריכות שחיה ותחנות דלק   "  2.3
 כוננים  3  ד'-א' ביצוע כוננות כתמיכה בכב"ה  מניעת נזק וסיכון באירועי חומ"ס  "  2.4

 טיפול בקרקעות 3
 מזוהמות 

מניעת זיהום קרקע מפעילות  "
 מפעלים ומוסכים 

   ד'-א' מעקב שוטף וניטור 

מניעת זיהום  4
משפכים  

 סניטריים 

 ה'איצ
 -מאיר

 ל"מנכ

הסדרת הטיפול בשפכים לרמה 
 שלישונית 

   שנה אחת  השתתפות בהכנת תוכנית אב ליו"ש ] רשות המים[ 

-רבעונים א' המקומיות ברשויות פתרונות ביצוע וליווי קידום  "  4.1
 ד'
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אחריות ב 1נושא מרכזי  ס'מ
)שם עובד 
 ותפקידו(

לו"ז לביצוע  אבן דרך/יעד כמותי משימה/מטרה
 )רבעונים(

הערכת 
עלות שכר 
כוח אדם 
 )לשנה(   

 הערות 

  ליפל חזי  4.2
 רכז

, שפכים
,  פסולת
 קרינה
 ואגרו

 אקולוגיה

ליווי שדרוג מטשי"ים, הכנת מכרזים , פיקוח על ביצוע  
 חדשים 

   ד'-א'

 זיהום מניעת 4.3
  משפכים

 סניטריים

 לרמה בשפכים הטיפול הסדרת חזי
 שלישונית

והוצאתו כדו"ח סקר מצב מטשי"ם  ופתרונות קצה 
 שנתי 

    ד' –א' 

   ד'-א' הכנת חלופות לפתרון אזורי א.ת. שער השומרון ונ. קנה   "  4.4
   " ליווי תיכנון ואישור קו מאסף לשפכי גבעת זאב   "  4.5
איצ'ה    4.6

 מאיר 
 מנכ"ל

   ד'-א' דום פתרון אזורי  צפון בקעת הירדן יק 

   " ברקן וצפון השומרון  –ל קו פדואקידום שומרון:   "  4.7
   " פתרון לשפכי שבי שומרון  קידום   "  4.8
   " חיבור שפכי אלקנה למאסף מאריאל קידום   "  4.9

   " מטה בנימין: אישור פתרון לטיפול בשפכי עפרה   "  4.10
   " נעלה , עלי  –ביצוע מתקנים נילי קידום   "  4.11
מניעת זיהום  4.12

 משפכים 
 חזי ליפל 

רכז 
 שפכים

הסדרת הטיפול בשפכים לרמה 
 שלישונית 

   ד -א טיפול ובקרה לשפכי ישובי נחל קנה 
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 שם) באחריות   מרכזי נושא ס'מ
 (ותפקידו עובד

 לביצוע ז"לו כמותי יעד/דרך אבן מטרה/משימה
 (רבעונים)

 שכר עלות הערכת
 (   לשנה) אדם כוח

  הערות

מניעת זיהום  5
ם מפסולת וקידו

 המיחזור

 –איצ'ה מאיר 
 מנכ"ל 

מניעת הקמת מטמנות  וגורמי 
 זיהום באזור

מאבק לביטול מטמנה 
 פלסטינאית באזור רימונים

   ד  -א

רכז  –חזי ליפל   5.1
פסולת , שפכים 

, , קרינה 
מזיקים 

ואקולוגיה 
 חקלאית

בקרה ופיקוח על הפעולות למניעת  מניעת מטרדים –אס"פ טובלן 
בקרת הטיפול בגז זיהום הקרקע, 

 מתאן.

   ד  -א

   ד  -א בקרה ופיקוח אס"פ בראון לפסולת יבשה "   5.2
אישור , הקמה והפעלת מתקן קצה    5.3

לטיפול בפסולת מופרדת בשיטת 
 עיכול אנארובי בא.ת. עמנואל

   " קידום אישור מחיר לחשמל ירוק

   " אישור התוכניות    5.4
פוסט פיקוח על מתקני ייצור קומ   5.5

 בבקעה)קומפוסט אור וטובלן(
   " פיקוח  מיוחד

הפרדת הפסולת לזרם יבש וזרם    5.6
 רטוב

החלטה על כניסה  –מטה בנימין 
 לתהליך  יבש רטוב 

 
 שנים 3 –ביצוע 

"   

ביצוע בעזרת  –בית אריה עופרים     5.7
 פרויקטור , ליווי והנחיה

"|   

ר ביצוע בעזרת פרויקטו -קדומים     5.8
 , ליווי והנחיה

"   

 10יזום , תיכנון וליווי הביצוע  ב  פח כתום –יישום חוק האריזות    5.9
 15רשויות מתוך 

"   
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 שם) באחריות   מרכזי נושא 
 (ותפקידו עובד

 לביצוע ז"לו כמותי יעד/דרך אבן המטר/משימה
 (רבעונים)

  הערות 

   " איתור  וביצוע חיסול מצבורי פסולת בישובים   
באחריות )שם  נושא מרכזי   מ'ס

 עובד ותפקידו(
לו"ז לביצוע  אבן דרך/יעד כמותי משימה/מטרה

 )רבעונים(
הערכת עלות שכר 

  (כוח אדם )לשנה

  

 הערות

איכות אויר נקי  6
 באזור 

 –איצ'ה מאיר 
 מנכ"ל  

   ד -א מאבק ציבורי  החלת חוק אויר נקי 

ד"ר וסילי   6.1
רכז  –רודסקי 
 תעשיות 

ניטור ומעקב אחר נתוני איכות 
 אויר  בתחנות אריאל , נילי 

   ד-א פרסום חודשי 

כוכב השחר ,  –אכיפה מחצבות  חצבות ניטור ופיקוח מ   6.2
נטוף, ומגרסות אבן , מודיעין 

 עילית ונוספות 

"   

   "  הנחיות  מניעת זיהום מארובות קמינים    6.3

בקרת דיגום ארובות ע"פ הנחיות  מניעת פליטות חורגות בתעשיה    6.4
בדיקות  3המשרד להג"ס ] כ 

 בשנה[ 

 "   

מניעת מזיקים  7
 לאדם 

רכז  –ליפל חזי 
שפכים , פסולת 

 , מזיקים 

פעולות ניטור , מניעה ברשויות  מניעת התפשטות ונגיעות לישמניה 
 וישובים נגועים 

   ד'  -א

מניעת נגיעות מיתושים , זבובים    7.1
 ומזיקים אחרים 

   "  -ב הנחיות לרשויות , איתור וניטור 
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חינוך וקהילה:  8
העמקת מודעות 

הציבור ומעורבותו 
בפעילויות להגנת 

 הסביבה 

 וה שלוה נ
רכזת חינוך 

 וקהילה 

הטמעת קידום  –חינוך פורמלי 
 המיחזור ומניעת צרכנות יתר 

 חינוך וסדות מ 10  ד'-א' מוסדות חינוך : בתי ספר וגני ילדים 
 מדי שנה 

מדי נוספים   3  " הנחיית צוותי חינוך   "   8.1
 שנה 

 נוספים 2  " חדשים גנים ירוקים גנים הסמכת "  8.2

ליווי גנים בהטמעת אורך חיים בר  "   8.3
 קיימא 

 גנים  10  " " 

הנגשת צוותי  חינוך לחומרי למידה  "   8.4
 חיי קיימות   –בנושא שנת השמיטה 

 מח'  15   " צעות מח' החינוך ברשויות באמ 

חינוך לקיימות במוסדות לימוד  "  8.5
 לבנים במודיעין עילית 

 מוסדות חינוך 10  " באמצעות מחלקת חינוך מודיעין עילית 

קורסים למעורבות רכזי נוער וקהילה , כנסים צעדות  קהילה וחינוך בלתי פורמלי  "  8.6
 יטה" והשתלמויות בדגש "לקראת השמ

2014-2015   

הסברה למניעת חשיפה לזבוב החול  "  8.7
  והדבקות בלישמניה 

המשך הפצת  הערכות: ספר , סרטון, מגנטים, 
 פלאיירים , הסברה במוסדות חינוך 

   ד' -א'

הטמעת הפרדת האריזות ]פח    8.8
 כתום[  ברשויות 

 רשויות  8  " ליווי פרויקטורים 

ליווי הפרויקטורים  בבית אריה , קדומים , מטה   ש רטוב הטמעת ההפרדה יב   8.9
 ורשויות נוספות בנימין 

 רשויות  3  2014-2015

    ד' -א' עידכון שוטף של המידע באמצעות תוכנת ניטורית  חופש מידע, הגברת מעורבות  יעל+ שלוה    8.10

   2014 השלמת נגישות ושידרוג אתר האינטרנט   "  8.11

ליווי רשויות בהגשה ובביצוע  לוה נווה ש  8.12
 קולות קוראים בנושא חינוך 

     ד' -א 
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הקמת קבוצות פעילים בקהילה  "  8.13
 והנוער 

 כל שנה רשויות  3  " 
 

טיפול במפגעי רעש  .9
 וקרינה

ד"ר וסילי  
 רודסקי 

 חזי ליפל 

   ד'-א'  שוטף

טיפול בחומרים  .10
מסוכנים ומפגעי 

 אסבסט

 ד"ר וסילי
 רודסקי 

 חזי ליפל 

   ד' -א'  שוטף 

מניעת מטרדים  –היתרי בניה  יעל סימן טוב  תיכנון סביבתי  .11
 ובניה ירוקה 

   ד'-א' ועדות מקומיות  15בדיקת ואישור תוכניות מול 

 איצ'ה מאיר  כוננות סביבה  .12
 חזי ליפל 

 וסילי רודסקי 

ניידות    3עובדים +  3כוננות  של 
לאירועי סביבה  ע"פ   24/7/365

קריאה של מוקד הסביבה ומוקדים 
 אזוריים 

   ד' -א' 

 
 
 
 
 
 

הערות: 

___________________________________________________________________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________________________________________________________________

_____________ 
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הערות בנושא כוח אדם 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 תפקיד: ________________ תאריך: ______/___/___ מאושר על ידי: ________________     
 הערות המחוז:_____________________________________________________________________     


