
2020איכות הסביבה 





חקלאות–מועצה אזורית יואב 
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משרד  -נתונים מתוך סקר חלקות * 

החקלאות

קרקע  
מעובדת  

53%

מרעה
19%

שטחי  
מגורים

1%

שטחים  
מוכרזים  
לתעשיה

1%

,  יער
ואדיות  
טרשים  
ושונות
26%



45%רב שנתי מיחזורממוצע –נתונים רב שנתיים•

ועדת איכות הסביבה•

ניהול בר קיימא•

סל שירותים  :תפעול•
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יואבא"במאיכות הסביבה 



נתוני מחזור והטמנה
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מספרשנה
תושבים

הטמנתמחזוראחוז
(טון)אשפה 

הטמנת

אשפה
(ג"ק)לתושב

20137800412954378

20148200432900353

20158527482946345

20168830492720308

20179046463094342

20189326463064328

20199600453060320

20209682473224332



(₪אלפי )התפתחות התקציב 
והוצאה לנפש
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שנה
גזם והיטל  

הטמנה
היטל הטמנה אשפהאשפה  הדברה  טאטוא  מחזור

פינוי אשפה  

מעסקים
מספר תושביםח"באשכ "סה

הוצאה לנפש  

ח"בש

20081,465270231424902503,3425,860570

20097902632815491,028832,9946,100491

20106101501503989501202,3786,430370

20116901201503709502002,4806,900359

2012720201703401,0002202,4707,250341

2013700141703301,0502752,5397,500339

2014780201802501,320320-2272,6437,900335

2015820201502301,350380-2462,7048,200330

2016900201402101,380400-2592,7918,500328

20171,050201501901,370400-2772,9038,830329

20181,050201501901,370400-2542,9269,000325

20191,050401801901,370400-2962,9349,300315



ועדת איכות סביבה
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ר ועדת איכות סביבה"יו–משה לב רן 

חבר מליאה-לירון שקד 

חברת מליאה-לילך פרנקל בן יקר 

חברת מליאה-יפעת סגל 

נציג ציבור–סמי גראס 

"נגב בר קיימא"-ניר שיש

איגוד ערים לאיכות סביבה  -אור אברמסון 

מנהל תפעול-יוסי שיש 

קידום המועצה האזורית יואב וקהילותיה למובילות בתחום איכות הסביבה  

.והקיימות למען שמירה על כדור הארץ



ועדת איכות סביבה
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הוועדהמטרות

הסביבתיותהשפעותיהכללמבחינתהמועצהשלהקייםהמצבלימוד•
.וסביבהקיימותמומחיעםועבודה

יעדיםעםהארץכדורעלושמירהלקיימותשנתיתרבתכניתהצגת•
ממליאתואישוריעודיםתקציביםקבלת,זמניםולוחותמדידים

.המועצה

הסביבהאיכותלקדוםאכיפהואמצעיעזרחוקיחקיקתקידום•
.וקיימות

.בתחוםמוביליםארגוניםעםפעולהשיתופיקידום•

המודעותחיזוקלשםיואבובקהילתבהנהגותמקיימתתרבותיצירת•
.הסביבהאיכותלמעןהמקיימתוהעשייה

.בקהילותסביבתייםלקונפליקטיםמועצתיתמדיניותלגיבושסיוע•

.מקייםאקליםוטיפוחליצירתציבורשיתוף•



סדר יום הוועדה לאיכות סביבה
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תכניות קהילתיות וחינוכיות•

פסולת ומפגעי סביבה •
מדיניות•

מחזור•

פינוי אשפה•

פיקוח ואכיפה•

סוגיות תכנון ובינוי•

חוקי עזר•

וטרינריםשירותים•

מעסקיםאשפההסדרת•



קיימא-עקרונות קיימות ופיתוח בר
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הפתוחיםהמרחביםושימורטיפוח,ניהול•

,אויר,קרקע,מים–המועצהשלהטבעייםהמשאביםשימור•

אנרגיה

מקיימיםקהילתיסביבתיוחינוךתרבותהנחלת•

מקיימתמקומיתכלכלהעידוד•

סביבהותומכתמקיימתחקלאות-אגרואקולגיה•

להטמנההמועברתהפסולתנפחצמצום•

באנרגיהחסכון•

אורזהוםצמצום•

בעסקיםקיימותעידוד•

ותאגידיההמועצהשלמקייםניהול•

הפיזיהמרחבבניהוללשוויוןחתירה•

ציבורשיתוף•



מחלקת תפעול

פסולת ומחזור•

פעולות ניקיון•

כלבים וחתולים–וטרינריה •

הדברה•

תברואה•

מים וביוב  •
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טיפול בפסולת ומחזור
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מהות השירותשירות

פינוי פעמיים בשבוע                פינוי פסולת ביתית

פינוי פעם בשבועפינוי גזם וגרוטאות

קרטון פעם בשבועיים  פינוי נייר וקרטון
נייר פעם בחודש

בחודשפעםפלסטיקפינוי בקבוקי

בהתאם לצורךפינוי טקסטיל

פעם בחודשייםזכוכית פינוי 

בהתאם לצורךפינוי פסולת אלקטרונית

פעמיים בחודשפינוי אריזות פח כתום

י "ע50%סבסוד ביתייםקומפוסטרים
המועצה

אספקה לתושבים מכלי אשפה
חדשים והחלפת שבורים

שירותי פסולת ומחזור

https://www.yoav.org.il/objDoc.asp?PID=477699&OID=559600


פעולות ניקיון  
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מהות השירותשירות

טאטוא כבישים לאורך  
מדרכות במקומות הנגישים  

לרכב הטאטוא

פעמיים בחודש

ניקיון שטחים ציבוריים  
ופינוי מפגעים

בהתאם לצורך

פרויקט משותף , לשנהאחתיום ניקיון
לבתי הספר ותנועות הנוער



כלבים וחתולים  -וטרינריה 
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מהות השירותשירות

. חיסונים, ניהול כלביה,בדיקות בשר ודגיםפיקוח וטרינרי
התייעלות בהפקת רישיונות ואגרות ממוחשבות  

.לחיסון כלבים

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

השתתפות במימון  , ביצוע וליווי על ידי הישובלכידת כלבים
(50%.)

המועצה ומשרד  עיקור חתולי רחוב במימוןרחובעיקור חתולי
.החקלאות

שיטור קהילתי להקטנת  -יישוב-טיפול משולב מועצה
שוטטות כלבים

הודעה של ועד הישוב1.

של כלבים משוטטים בשיתוף  -יזומות לכידות2.
.גורמי המועצה והיישובים

הפעלת שוטר קהילתי להסברה3.

אכיפה על ידי תובע מועצתי4.



הדברה  
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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 ציבוריים, הדברה שנתית של עשבים בכבישי גישה•
גדרות בטחון

רכישה מרוכזת  -הדברה ביולוגית של זבוב פירות הים תיכוני•
עבור כל התושביםטראפשל התכשיר סרה 

https://www.yoav.org.il/images/moazyoav/o_1e1fontq03nc1r5lhm51koea4ea.pdf


תברואה
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סיוע וליווי בנושאי רישוי עסקים  •

טיפול בתלונות בנושאי איכות אוויר וריחות•

חומרים מסוכנים-מעקב וטיפול באירועים , בקרה•

י הצורך"עפ–אסבסט •

ודלקיםקרקעות מזוהמות -מעקב וטיפול באירועים , בקרה•

רעש-מעקב וטיפול באירועים , בקרה•

ריסוסי אוויר-מעקב וטיפול באירועים , בקרה•



מים וביוב
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:תפעול ותחזוקת מערכות הביוב-מים וביוב •
כפר הריף, סגולה, נחלה, ורדון, אל עזי: ביוב•

אל עזי, כפר מנחם הרחבה, ורדון: מים•

שיקום נחלים והסדרת ואדיות•
בשיתוף רשות הניקוז•

תכנון ותסקירים  •

בקרה–איכות שפכים ומים •

https://www.yoav.org.il/objDoc.asp?PID=477699&OID=542883


פרויקטים
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ניהול בר קיימא

תכנית מתאר כוללנית•

תכנית אב לשטחים פתוחים•

אגרואקולוגיה–מסמך מדיניות •

שיקום נחלים ושבילי אופניים•

פסולת מעסקים–חוק עזר •

איכות הסביבה מניעת –חוק עזר •
מפגעים ושמירה על הסדר והניקיון  

2019ט"התשע

יוזמות קהילתיות•

הנחיות מרחביות ובינוי•
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: הגדירה חזון סביבתי ופועלת למימושו, הרכבי-ר מטי צרפתי"בהובלת ד, המועצה
לאיכות הסביבה  , לאקולוגיה, אחריות משותפת של תושביה ויישוביה לביטחון'

'  ולאיכות החיים

עמדות טעינה•

התייעלות אנרגטית•

שדרוג מערכות ביוב•

תחבורה ציבורית•

הפרדת פסולת והפחתת שימוש, מחזור•

חינוך סביבתי•

גינון  •

קרדיט•



ניהול בר קיימא
,הסביבהאיכותנושאעלדגש:הכוללניתהמתארתכנית•

התושביםשלהחייםואיכותהפתוחיםהשטחים

כנספחסיומהלקראתנמצאת:פתוחיםלשטחיםאבתכנית•
הכוללניתהמתארבתכנית

למערכותאקולוגייםעקרונותהכנסת:אגרואקולוגיה•
חקלאיות

מ"ק5נסללים:הליכהומסלוליאופנייםשביליהסדרת•
קרייתאתמחברהשביל.ברקאינחללאורךאופנייםשביל

התעסוקהולאזורהרכבתלתחנתמנחםכפרוקיבוץהחינוך
במועצההמוקם
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https://www.yoav.org.il/objDoc.asp?PID=474554&OID=1026419
https://www.yoav.org.il/objDoc.asp?PID=474627&OID=563928&DivID=1


ניהול בר קיימא
עזרחוקהמועצהבמליאתאושר:עסקיםפסולת-עזרחוק•

(עודפת)עסקיתפסולתפינויהסדירהוהמועצהליואב

.במרחבחוקיתלאפסולתשריפתכנגד:אכיפה•

הסדרעלושמירהמפגעיםמניעתהסביבהאיכות–עזרחוק•
מגבלותהמטילותמרחביותהנחיותהשארביןכולל,והניקיון

למפקחיומקנותמגוריםבאזוריביתייםקמיניםהקמתעל
.נרחבותאכיפהסמכויותהמועצה

קהילתיתהסברהתכניתהשנההושקה:משוחרריםכלבים•
משוחרריםכלביםלמניעת

קהילתיותסביבתיותליוזמותמשאביםמתן:קהילתיותיוזמות•
ביישובים

20

https://www.yoav.org.il/objDoc.asp?PID=546967&OID=546995
https://www.yoav.org.il/objDoc.asp?PID=477699&OID=1006087&DivID=1
https://www.yoav.org.il/objDoc.asp?PID=555670&OID=953207&DivID=1
https://www.yoav.org.il/objDoc.asp?PID=555670&OID=792959&DivID=1


קמינים-הנחיות מרחביות 
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:נקודות עיקריות
קמין מכל סוג שהוא חייב בארובה•
יש לצרף פרט קמין בתכנית הגשה  •

להיתר ולסמן את הארובה
תכנון ארובה בהתאם לתקן•
לא ניתן להכין ולתכנן קמין  •

לשריפת עץ
תכנית ההגשה להיתר תכלול •

מתקנים נלווים לקמין
בהיתר בניה ייכתב כי חל איסור •

מוחלט על שריפת עצים בקמין



הנחיות מרחביות ובינוי

הוועדהובמסגרתעצמאיתובנייהתכנוןועדתלמועצה•
:באמצעותומקיימתירוקהלבניהוכלליםאמצעיםהוטמעו

.עירבנייןלתוכניותסביבתיותמקיימותמרחביותהנחיותפרסום•
.מחייבותהנחיותהינןאלההנחיות

.ירוקהבתפישההחינוךמוסדותכלתכנון•

.הציבורבמוסדותהצללותהקמת•

22

https://yov.bartech-net.co.il/


התייעלות אנרגטית ושימוש  
באנרגיה מתחדשת

תתקיןהמועצה,2020-21במהלך:חשמלייםלרכביםטעינהעמדות•
.איטיותטעינהעמדות14ועודמהירהטעינהעמדת

:פוטוולטאיםושדותפוטוולטאיםגגותבהקמתתכנוניועידודליווי•
=פוטוולטאיםשדותדונם1650-כהמועצהבשטחפוטווולטאיםשדותכ"סה•

.מטרים1,650,000

.מטרים83,000-כהמועצהבשטחפוטוולטאיםגגותכ"סה•

משרדי,ציבורייםמתחמים,גישהבכבישי,בישובים:לדתאורת•
.הספרובתיהמועצה

.חסכוניתלדבתאורתרחובתאורתגופיהוחלפו•

23

https://www.yoav.org.il/objDoc.asp?PID=477784&OID=948795&DivID=1
https://www.yoav.org.il/objDoc.asp?PID=477784&OID=948795&DivID=1
https://www.yoav.org.il/objDoc.asp?PID=555670&OID=835460&DivID=1


שפכים ופסולת חקלאית, מים

אזוריתמועצה:שלישונילטיהורהביובמערכותשדרוג•
,שלישוניטהורלדרגתהביובמערכותכלאתשדרגהיואב

.₪מיליון60-כשלבהיקףפרויקט

.תקלותניהולמדיניות:ממוחשבתמיםרשתניהול•
.חים"ומזשעוניםהוחלפו2018במהלך•

.תעשיהשפכילאכיפתמקצועיתועדהמונתה•

אתמלווהחיצוניתסביבתיתיועצתשניםשבעמזה•
.והביובהמיםבתחוםהמועצה

24

https://www.yoav.org.il/objDoc.asp?PID=477784&OID=948787&DivID=1


שימוש בתחבורה ציבורית אחרת

המועצהשלעיקשמאבקלאחר,2018ספטמברבחודש•
שדרוגהמהווה,במועצההרכבתתחנתנפתחה,ותושביה

.באזורנוהציבוריתהתחבורהלמערךמשמעותי
.הרכבתלתחנתציבוריתתחבורההסדרת•

המועצהיישוביבכלציבוריתתחבורהקוויהוסדרו•
.היישוביםבכלציבוריותתחנותהכשירהוהמועצה

25

https://www.yoav.org.il/objDoc.asp?PID=555670&OID=804592&DivID=1
https://www.yoav.org.il/objDoc.asp?PID=555670&OID=985036&DivID=1


הפרדת פסולת והפחתת  , מחזור
שימוש

,מחזורמרכזי60-כישנםבמועצההיישוביםברחבי•
,בקבוקים,נייר:המחזורזרמילכלפחיםהמכילים

.ועוד,זכוכית,קרטון

אריזותלהפרדתהכתוםהפחאתהטמיעההמועצה•
הדרכהתכניתובליוויתמירתאגידבשיתוף

.ונוערילדיםבשיתוףמועצתית

,קומפוסטרים500-כסופקוהאחרונותבשנים•
.המועצהלתושבי,המועצהבסבסוד

26

https://www.yoav.org.il/objDoc.asp?PID=477699&OID=559600


רכשההמועצה:פעמיים-חדלכליםקץשםהמועצהבנין•
להשתמשהעובדיםעלמוחלטאיסורוחלפעמייםרבכלים

פעמייםחדבכלים
,אורגניתפסולת–במטבחפסולתהפרדתגםכוללהמהלך•

רגילהופסולתנייר,ומתכתפלסטיק

למחזורפחיםהוצבוובמקומםהעובדיםמחדריהוצאוהפחים•
בלבדנייר

כליםורכשופעמיםהחדלכליםקץשמו'יואבשדות'בגם•
פעילויות,הולדתימי,כיתהבמסיבותלשימושפעמייםרב

וכדומהצוות
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הפרדת פסולת והפחתת  , מחזור
שימוש

https://www.yoav.org.il/objDoc.asp?PID=555670&OID=937751&DivID=1


חינוך סביבתי

."ירוקספרבית"כמוסמכיםהיסודייםהספרבתי•

(גנים9)המועצהמגני50%-כ–ירוקיםגניםכהוסמכוהמועצהגני•
.וציפוריםחרקיםמזמינתגינהמהםלחמישה,כירוקיםהוסמכו

שדות"יסודיספרבביתוציפוריםלחרקיםמזמינהגינההוקמה•
."יואב

,הירקבגינתומקיימתאקולוגיתלימודיםתכנית–"האלה"ס"לביה•
המגווןוגינתהגאופיטים,התבליניםבגינת,ך"התנעציבבוסתן
.הבוטני

לימודיתוחממהאקולוגיתבועההוקמהצפיתהתיכוןספרבבית•
לימודיהלומדיםולתלמידיםגמרתכניותבהכנתלתלמידיםהמסייעת

.ואנרגיהסביבהלימודימרכזהוקם,כןכמו.סביבה
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גינון בתחום הרשות

בתיובכלהמועצהבמתחםבמיםחסכוניותגינותהוקמו•
.הספר

התעסוקהלפארקמושביםבמיםהשקיהתכנוןבוצע•
.שבהקמה

לחיפויכאמצעי,וטוףנחלחלוקיאוקצוץבגזםשימוש•
.אידוילמנועבמטרההקרקע

29



קרדיט
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קלינטקועידת 

https://www.yoav.org.il/objDoc.asp?PID=555670&OID=941147&DivID=1

