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חקלאות-מועצה אזורית יואב 

קרקע  
מעובדת 

53%

מרעה
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שטחי  
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איכות הסביבה. ו

ר ועדת איכות סביבה"יו–משה לב רן 
נציג איגוד ערים

חבר מליאה-לירון שקד 
חברת מליאה-לילך בן יקר 

חברת מליאה-יפעת סגל 
"נגב בר קיימא"-ניר שיש

"  העמותה למען איכות"-אביב כוחל
מנהל תפעול-יוסי שיש 

לימוד המצב הקיים של המועצה מבחינת כלל השפעותיה הסביבתיות.

 הכנת תכנית לאיכות סביבה שמתייחסת למצב הקיים ומגדירה את היעדים
לשיפור באופן רב שנתי

 בחינת סוגיות עיקריות בחיי המועצה והכנת המלצה למליאת המועצה כיצד
להתאים את ההתייחסות לסוגיות אלה לעקרונות פיתוח בר קיימא

 בחינת קונפליקטים סביבתיים בתחום המועצה וסיוע לגיבוש פתרונות בדרך של
.גישור והגעה למוסכמות



עקרונות פיתוח 
בר קיימא 

אנרגיה, קרקע, מים–שימור המשאבים הטבעיים של המועצה ✓

שיתוף ציבור✓

ניהול סביבתי של המועצה ותאגידיה✓

טיפוח ושימור המרחבים הפתוחים✓

חינוך סביבתי קהילתי✓

צמצום נפח הפסולת המועברת להטמנה✓

חתירה לשוויון בניהול המרחב הפיזי✓

עידוד כלכלה מקומית✓

יישום תאורת לד-חסכון באנרגיה✓



איכות הסביבה. ו

נושאים שעל סדר יומה של הוועדה
תכניות קהילתיות וחינוכיות

 פיקוח ואכיפה-מפגעי סביבה

שירותים וטרינרים שיפור שירות

קידום האכיפה בנושא איכות הסביבה

הגדרת מדיניות באספקטים סביבתיים בסוגיות תכנון ובינוי

קידום חוק עזר איכות הסביבה כולל טיפול בפסולות ומחזור

הסדרת אשפה מעסקים



טיפול בפסולת ומחזור  

מהות השירותשירות

פינוי פעמיים בשבוע                פינוי פסולת ביתית

פינוי פעם בשבועפינוי גזם וגרוטאות

קרטון פעם בשבועיים נייר פינוי נייר וקרטון
פעם בחודש

בחודשפעםפלסטיקפינוי בקבוקי

בהתאם לצורךפינוי טקסטיל

פעם בחודשייםזכוכית  פינוי 

בהתאם לצורךפינוי פסולת אלקטרונית

שבועות3כל פינוי אריזות פח כתום

י המועצה"ע50%סבסוד ביתייםקומפוסטרים

אספקה לתושבים חדשים מכלי אשפה
והחלפת שבורים

מחלקת תפעול  



מיחזוראחוזי 

מיחזוראחוז שנה

201341

201443

201548

201649

201746

201846



השוואת כמויות  
אשפה מוטמנות  

שנה
מספר 
תושבים

הטמנה  
(טון)

הטמנה לתושב  
ג"ק

201378002954378

201482002900353

201585272946345

201688302720308

201790463094342

20189.3263064328



פעולות ניקיון

מהות השירותשירות

כבישים לאורך  טאטוא 
מדרכות במקומות הנגישים 

לרכב הטאטוא

פעם בשבועיים

ניקיון שטחים ציבוריים ופנוי  
מפגעים

בהתאם לצורך

מחלקת תפעול  



פרויקטים
מהות השירותשירות

פעילות קהילתית  ביישוב לעידוד המחזור 
ואיכות הסביבה

ס במימון  "י המתנ"תכנון וביצוע ע, הסברה 
המועצה

מחזור במערכות  הסברה ועידוד פעילויות 
החינוך

בצוע פעילויות פרויקט מועצתי במסגרת יום 
.ניקיון ארצי

שעות חינוך סביבתי בכל מוסד חינוכי25

י  "חיוב עסקים בגין פינוי פסולת עסקית עהסדרת פינוי אשפה מעסקים  
המועצה

עידוד פעילות קהילתית  וטיפוח  בכפר הריף 
סגולהונחלה

,השתתפות תחרות קריה יפה
.פרס לזוכים בכוכבי יופי

קיצוץ גזם נקי לשימוש קהילתי ומשקי בגת 
גלאון ובית ניר

מבוצע בהצלחה במימון המועצה



כלבים וחתולים  
וטרינר, מחלקת התפעול

השירותמהותשירות

. חיסונים,בדיקות בשר ודגים ניהול כלביהפיקוח וטרינרי
רישיונות ואגרות ממוחשבות  התייעלות בהפקת

.לחסון כלבים

.מכלאה,שירותי מרפאה בתשלום, ליווי וטרינרי(שש מועצות)כלבייה אזורית 

השתתפות במימון  ,ביצוע וליווי עיי היישוב לכידת כלבים
50%

עיקור חתולי רחוב בממון המועצה ומשרד  חתולי רחובעיקור 
החקלאות

-יישוב-טיפול משולב מועצה
קהילתי להקטנת  שיטור

שוטטות כלבים  

היישובהודעה של וועד1.

לכידות יזומות2.

הפעלת שוטר קהילתי להסברה3.

.י תובע מועצתי"אכיפה ע4.



הדברה  
(י קבלן"בצוע ע)מחלקת תפעול 

ניטור והדברה של זחלי יתושים באופן שוטף.

 הדברת מכרסמים וחרקים במוסדות חינוך וציבור
.של המועצה

הדברת טוואי התהלוכה בעצי אורן ביישובים.

  לכידת זבובים וצרעות באמצעות מלכודות
.ביישובים

שטחים  , הדברה שנתית של עשבים בכבישי גישה
.גדרות בטחון, ציבוריים



תברואן ורישוי עסקים 

  סיוע וליווי  בנושאי רישוי עסקים

טיפול בתלונות בנושאי איכות אוויר וריחות

חומרים מסוכנים-מעקב וטיפול באירועים , בקרה

 י הצורך"עפ–אסבסט

קרקעות מזוהמות  -מעקב וטיפול באירועים , בקרה
ודלקים

רעש-מעקב וטיפול באירועים , בקרה

ריסוסי אוויר-מעקב וטיפול באירועים , בקרה

בליווי תובע מועצתי



הנדסה/ תברואה/ תפעול 

 תפעול ותחזוקת מערכות הביוב -ביוב

כפר הריף, סגולה, נחלה, ורדון, באל עזי

 תפעול ואחזקה  –מים

אל עזי, כפר מנחם הרחבה, בורדון

שיקום נחלים והסדרת ואדיות,

בשיתוף רשות הניקוז

תכנון ותסקירים

 בקרה-איכות שפכים ומים



בחינוך
בגיל הרך  

  הדרכות לצוותים להורים ולילדים בנושא
וטיפול בפסולת הטמנה ,הפחתת 

  שילוב נושא איכות הסביבה במסגרת תכנית

סל תרבות 

 המשך תהליך הסמכת הגנים לגנים ירוקים

  הדרכה של גננות המועצה בנושא בעלי חיים
והגברת מודעות לטבע  

 רכישת ציוד למחזור

  הפעלת גינות ירק לימודיות

 תמיכה בפרויקט בעלי חיים וטיפוחם בגן

סיגלון  

 הפיכת עולם הצומח לחלק  –חממה בגן נחלה
בגןמשגרת החיים 

בית ספר האלה  
 בכל מוסדות החינוך–בינלאומי נקיוןיום
 גינה אורגנית–לימודי חקלאות
הצבת ציוד פחי מחזור
ו בשבט"נטיעות ט
הכרה בית ספר ירוק

בית ספר שדות יואב  
ס ירוק"לבי
 גינה מזמינה, גינה אורגנית–לימודי חקלאות
שבוע ירוק
 מיחזורעידוד
ו בשבט "נטיעות ט

בית ספר צפית
הקמת מרכז לימודי סביבה
 מבצעי ניקיון והסדרת טיפול במחזור
חממה לימודית
 גינה ירוקה–פנימייה
 פסולת  ומיחזורהקמת מרכזי פינוי

כפר הנוער קדמה
  תכנית איכות סביבה
חממה



 מחנה ירוק–פעילות במחנה פסח

  השתלמויות בעלי תפקידים בחיזוק קהילה
.ירוקה

 הצמחת גינה  קהילתית–עתודה חינוכית  ,
פעילות בני מצווה ביישובים

אירועי שיא קהילתיות לעידוד המחזור

. ביישובים

חינוך חברתי



מנהל תפעול–יוסי שיש 

תברואן-חיים טל 

וטרינר-איסקוביץואדיםר"ד

מזכירה–צביה דוראני 

כוח אדם

משרה טיפול היקפי

באיכות סביבה  
ותברואה

50%תפעול        מנהל

33%תברואן               
12%וטרינר                

30%מזכירה               

http://www.yoav.org.il/150658/%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%94-1
http://www.yoav.org.il/150658/%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A8

