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ריות )שם באח 1נושאי ליבה ס"מ
 עובד ותפקידו(

לו"ז  4אבן דרך 3משימה 2יעד
לביצוע 

 )רבעונים(

הערכת 
עלות שכר 
כוח אדם 
 )לשנה(   

 הערות 

1 I- (פיקוח פסולת
ושא פסולת סביבתי בנ

ויישום הסדרי טיפול 
  (ולתבפס

 –איצ'ה מאיר 
 מנכ"ל 

 

מניעת זיהום מפסולת  
 וקידום המחזור

מניעת הקמת מטמנות  -
ום באזור : וגורמי זיה

מאבק למניעת מטמנה 
 ברימונים 

 

 

1-4  30,000 ₪ 

 

 

90,000 

 

 

70,000 

 13באיגוד 
רשויות 

 מפרידות 

 

 

מ.  –חזי ליפל 
 תחום פסולת

 

 

 

 –עוזיאל  לופז 
 מפקח 

פיקוח על מצבורי  
 15ב  פסולת פיראטית 

 רשויות

  

-  

 

 שוטף

מ.  –חזי ליפל  " 1.1
 תחום פסולת

 

תיים פתרונות סביב
ומקיימים לטיפול 
 בפסולת העירונית 

הגברת המחזור 
 ברשויות

הרחבת פריסת מכלי 
איסוף פסולת למיחזור 

 תמיר –

 שדרוג מערך איסוף

 ת ההפרדהשיפור איכו -

 

  70,000 1-4  מעקב ופיקוח  

                                                           
 נושאי כל את העבודה בתכנית לכלול חייבת המבקשת. יפול על פי תנאי הקול קוראבטבלה מופיעים כל הנושאים בהן היחידה מחויבת בט 1

 בהמשך הטבלה ניתן להוסיף נושאים נוספים שאינם נמצאים ברשימה. .בקול קורא המפורטים הליבה
 .השינוי הסביבתי הרצוי בשטח יעד: 2
 .הפעולות שיביאו לעמידה ביעד משימה: 3
 .צוע המשימהביפירוט הפעולות ל אבן דרך: 4
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ריות )שם באח 1נושאי ליבה ס"מ
 עובד ותפקידו(

לו"ז  4אבן דרך 3משימה 2יעד
לביצוע 

 )רבעונים(

הערכת 
עלות שכר 
כוח אדם 
 )לשנה(   

 הערות 

הצבת מתקנים לפסולת   "   1.2
אלקטרונית במסגרת 

ההסכם הוולונטרי 
 שנחתם עם מאי 

ני איסוף שלב א': מתק
 באיגוד 

 5שלב ב' : מתקנים ב
 רשויות 

 

1 

2-4  

חוק הפסולת  20,000
האלקטרונית 
לא חל באזור . 
נחתם הסכם 
בין האיגוד 

 למ.א.י 

מניעת  –אס"פ טובלן   חזי , עוזיאל   .1.3
מטרדים : בקרה ופיקוח 

למניעת זיהום קרקע , 
ריח ובקרה על הטיפול 

 בגז מתאן

  30,000 1-4 שוטף

אס"פ בראון לפסולת   "          "    1.4
 –יבשה 

 בקרה ופיקוח

 1  מניעת שימוש 

2-4 

"  

 –איצ'ה מאיר   1.5
 מנכ"ל 

אישור , הקמה והפעלת  
מתקן קצה לטיפול 

בפסולת בשיטת עיכול 
 אנארובי בעמנואל

 ,בדיקת תכניות  

 פיקוח על העבודות ,

 הסרת חסמים 

1-4 100,000  ₪  

+ חזי ליפל   1.6
 לעוזיא

פיקוח על מתקני ייצור  
] קומפוסט      קומפוסט 

פיקוח -אור  וטובלן[ 
 מיוחד

  ₪  40,000 1-4 שוטף: פיקוח מיוחד

פיקוח על תחנת מעבר   "  1.7
לפסולת בפסגות ] אל 

-בירה  מטה בנימין[ 
 פיקוח מיוחד

  ₪  40,000 1-4 שוטף: פיקוח מיוחד
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ריות )שם באח 1נושאי ליבה ס"מ
 עובד ותפקידו(

לו"ז  4אבן דרך 3משימה 2יעד
לביצוע 

 )רבעונים(

הערכת 
עלות שכר 
כוח אדם 
 )לשנה(   

 הערות 

1.8  

 

 

 

 –מתקן לטיפול בפסולת   "
אנארובי מטה עיכול 
- , מודיעין עילית בנימין
 תוכניות , פיקוח קידום

 1-4 20,000  ₪  

2. II- מניעת זיהום אוויר 

 

 איצ'ה מאיר

 

אויר נקי  החלת חוק יכולת אכיפה
 ביו"ש 

באחריות   3-4 החלת החוק
 המנהא"ז 

ד"ר וסילי   2.1
מ.  –רודסקי 

 תחום  תעשיה 

 אחר ומעקב ניטור

אויר איכות נתוני   

מעקב תחנות אריאל 

 ונילי 

 30,000 1-4 ,פרסום חודשי
  ש"ח

 

מניעת זיהום אויר   איצ'ה   2.3

 ממפחמות 

מעקב למניעת פתיחה  

 מחודשת 

 1-4   

יעל , חזי ,   2.4
 עוזיאל, איצ'ה

מניעת זיהום אויר  

 משריפות פסולת 

והגברת מיפוי , ניטור  

 אכיפה 

 3-4 30,000  ₪  

מניעת זיהום אויר  יאל+ עוז וסילי  2.5
 ממחצבות

ניטור ופיקוח מחצבות, 
אכיפת המחצבות: כוכב 

 השחר , נטוף, נ. רבה .

 רישוי מחצבות

   ₪ 75,000 1-4 שוטף

מ.  –יעל מייזל   2.6
תחום 
 עוזיאל +תיכנון

מניעת זיהום אויר 
 ממגרסות לפיתוח

ניטור בתנאים , אישור 
ופיקוח מגרסות פיתוח 

 בישובים 

   ₪ 150,000  1-4 בחודש[ 5-10שוטף ] 
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ריות )שם באח 1נושאי ליבה ס"מ
 עובד ותפקידו(

לו"ז  4אבן דרך 3משימה 2יעד
לביצוע 

 )רבעונים(

הערכת 
עלות שכר 
כוח אדם 
 )לשנה(   

 הערות 

מניעת זיהום  יעל   2.7
 מארובות קמינים

, אישור תוכניות הנחיות
 , פיקוח 

   ₪ 30,000  שוטף

מניעת פליטות חורגות  ד"ר וסילי   2.8
 מהתעשיה

בקרת דיגום ארובות 
 3בהנחיית המחוזות ] כ 

 בדיקות בשנה[

   ₪ 40,000 1-4 שוטף 

שירות לתחנת ניטור  ניטור אויר ארצי   2.9
אמצעים –מנ"א באיגוד 

 והגנה

   1-4 שוטף

3 III- תעשייה/עסקים- 
 פיקוח רישוי עסקים 

 

ד"ר וסילי 
מ.  –רודסקי 

 תחום תעשיה 

 + עוזיאל  

הפחתת מזהמים  
וגורמי סיכון בסקטור 

 התעשייתי והעסקי

 15רישוי עסקים  ב
אזורי  8רשויות מ. , 

 י"ע 100כ  תעשיה : 

 רשימת עידכון .1
 עסקים לפיקוח,

המשרד  עם בתאום
 יבה להגנת הסב

ביקורות בכל ביצוע  .2
 עסקיםה

הכנת דו"חות סיור  .3
 ועדכון המשרד

 פיקוח המשך  .4
 בהתאם ואכיפה

 עד לממצאים
 מלאה להסדרה

 שוטף  ₪ 120,000 1-4

 קליטת מפעלים בתנאים  " "  3.1
 אזורי תעשיה[  8] 

 

 1-4   

       -פיקוח מפעלים         "  3.2
 לרמה א' ו ב'

   1-4 שוטף
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ריות )שם באח 1נושאי ליבה ס"מ
 עובד ותפקידו(

לו"ז  4אבן דרך 3משימה 2יעד
לביצוע 

 )רבעונים(

הערכת 
עלות שכר 
כוח אדם 
 )לשנה(   

 הערות 

4 IV- תכנון סביבתי 
הכנת חוו"ד  –לרבות )

מקצועית, בחינת 
 תוכניות סביבתיות(

מ.  –יעל מייזל 
תחום תיכנון 

 סביבתי 

קידום תוכניות ברות 
קיימא  ותכנון 

סביבתי מוגבר  ובניה 
 ירוקה

 15מענה מקצועי ל 
 -ועדות תו"ב מקומיות

מתן חוו"ד , בדיקת 
 תכניות

   ₪ 130,000 1-4 שוטף

היתרי בניה : מבנים   "  4.1
פרט אישור ל הנדרשים

ראדון, תעשיה , מרכזי 
מסחר , מבנים 

חקלאיים , בניה ירוקה , 
 בריכות שחיה  ועוד

   1-4 שוטף

השתתפות בועדות   יעל + איצ'ה  4.3
 תיכנון  במנהא"ז יו"ש

   ₪ 60,000 1-4 שוטף

5. V-  היערכות הרשות
 המקומית לחירום 

 

 

הערכות  איצ'ה 
לחירום 
בנושאי 

 אכ"ס

 שימור יכולות

רשויות  15ליווי  
מקומיות בהכנת תיקי 

חרום , השתתפות 
בתרגילים , ביקורת  

 תקופתית

 

ליווי להשלמת תיקי 
 חרום 

1-4 50,000 ₪   

 איצ'ה   5.1

 חזי

 וסילי 

כוננות 
 סביבה

  ₪ 150,000 1-4 שוטף ניידות xכוננים  3
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באחריות  י רשותנושא ס"מ
)שם עובד 
 ותפקידו(

הערכת עלות  ביצוע )רבעונים(לו"ז ל אבן דרך/יעד כמותי משימה/מטרה
שכר כוח אדם 

 )לשנה(   

 הערות 

אכיפה פיקוח ו .6
 טיפול,: סביבתית 

תכנון, מניעה, ניטור, 
פיקוח, אכיפה וטיפול 

  במפגעים

 

 הצוות 

 

 

עוזיאל  
 –לופז 

 מפקח 

פיקוח , מיפוי , אכיפה : אתרי  חוצי גבולות מניעת מטרדים 
פסולת פירטיים, שריפות , ביוב 

נחלים , מחצבות , זיהום ב
 קרקע

1-4 60,000 ₪   

 

 

 

 

 

 וסילי   6.1

 עוזיאל

הגברת הפיקוח על מפעלי מחזור  
 וטיפול בפסולות

פקוח  –מפעלי מחזור   13
 מיוחד

1-4   

טיפול בחומרים  7
 מסוכנים

+ וסילי
 עוזיאל

בהתאם לחוק העזר וע"פ רמת  פקוח על חומ"ס בתעשיה
 הפיקוח הנדרשת וכן כסיוע

 למחוז  ל"היתר רעלים".:

מפעלים, בריכות שחיה  
 ותחנות דלק

כולל פעילות   ₪ 100,000 
 במקום מיקור חוץ

 וסילי   7.1

 איצ'ה

 חזי 

ביו"ש ע"פ  הסכם   1-4 עובדים  3ניידות ,  3כוננות :  מניעת נזק וסיכון באירועי חומ"ס
 עם כב"ה 

   1-4 -החלת חוק האסבסט  מניעת נזקי אסבסט חזי טיפול במפגעי אסבסט 8
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 פיקוח והסברה   חזי  .8.1

 באמצעות סוקר אסבסט

1-4 85,000 ₪   

מניעת מפגעי אסבסט באזורים ללא    .8.2

 [Cמוניציפלי ] באזורי שיוך 

   1-4 סילוק באמצעות קבלן

טיפול במפגעי רעש  9
 וקרינה

בתעשיה , בעסקים  ובמגורים  מניעת רעש וסילי
 כולל  מדידה

וק עזר של ע"פ ח  1-4
 האיגוד

 

בדיקת תוכניות , טיפול  מניעת נזקי קרינה  חזי  9.1
בתלונות וביצוע מדידות 

 –ברשויות : קרינה אלקטר' 

 ואחר'   ELFמגנטית , 

כולל אחזקת   ₪ 70,000 1-4
הציוד ] מדי 

 קרינה[

+  וסילי תעשיות 10
 עוזיאל

מעקב אחר פינוי שמנים  הפחתת מזהמים וגורמי סיכון
פעלי מזון, ממפעלים : ממ

הזרקת פלסטיק , עיבוד מתכות 
 ואחרים

1-4 40,000 ₪   

טיפול בשפכים  .11
 עירוניים ותעשייתיים

 וסילי 

 עוזיאל 

 מניעת זיהום משפכי תעשיה :  הפחתת מזהמים וגורמי סיכון

ביקורות ודיגומים באזורי 
ברקן, אריאל, שח"ק,  -התעשיה

עמנואל, בראון, שער בנימין, 
ים מבוא חורון , מעלה אפר

 ומפעלים בישובים 

1-4 300,000 ₪   

תיקון חוק עזר שפכי תעשיה והתאמתו  איצ'ה   11.1
 לקטגוריות של כללי תאגידי מים וביוב

 יחד עם א"ע יהודה   1-4 שכירת  יועצת 

 חזי   11.2

 איצ'ה

 מניעת זיהום משפכים סניטריים : 

הסדרת הטיפול בשפכים לרמה 
 שלישונית

מערכות  24קידום פתרונות ל 
 ובבי

1-4   
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טיפול בקרקעות  12
 מזוהמות ודלקים

 וסילי

 עוזיאל

מניעת זיהום קרקע מפעילות מפעלים 
 ומוסכים 

 עקב שוטף וניטורמ -מפעלים

וסכים  מיפוי כל המ -מוסכים
 וביקורות 

1-4 120,000 ₪   

מניעת נגיעות מיתושים ,זבובים,  חזי לחימה במזיקים .13
 ומזיקים אחרים 

הנחיות לרשויות , איתור 
 יטור ונ

1-4 30,000 ₪   

 חזי  13.1

 איצ'ה

 יעל 

ום ליווי  הפעולות לצמצ מניעת נזקי לישמניה 
הנזקים  כולל ניטור 

 ] מלכודות[   הפלבוטומוס    

פיקוח על   ₪ 50,000 1-4
הקבלנים במסגרת 

התמיכה של 
המשרד מותנה 
 באישור הק"ק 

שטחים פתוחים, טבע  .14
 ומגוון ביולוגי

שיקום נחל קנה :  ביצוע תכנית שיקום נחלים  איצ'ה 
 ריכוז , הרחבה ויישום 

 ?  שוטף  
ייצוג הרשויות ברשות ניקוז  הסדרת ניקוז  איצ'ה  14.1

 יו"ש / קידום תוכניות 
   שוטף

תוכניות טבע עירוני , פיתוח כפרי  יעל  .14.2
משמר, קידום תוכניות שימור טבע 

 בלבד[  Cעירוני ] אזורי 

רשויות ע"פ  15תוכניות ל 
  צרכים

 רשויות השנה  5  1-4

   1-4 מיפוי התפשטות האמברוסיה מניעת התפשטות  מינים פולשים הצוות  .14.3

   שוטף  מעורבות ע"פ הצרכים "  הגנה על בעלי חיים .15
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קידום חינוך סביבתי  .16
)למעט בנושאים 

הנתמכים במסגרת 
הקול קורא הכוללני 

של המשרד לנושא 
 חינוך סביבתי(

שלוה נוה 
מ. תחום  –

ך חינו
 סביבתי 

הגברת החינוך הסביבתי בכל  

הרשויות  15מוסדות החינוך ב

 המקומיות ובחינוך הלא פורמלי:

 961 גני ילדים

בתי ספר יסודיים  150כ  

בתי ספר תיכוניים    76  

 המקומיות הרשויות ליווי

 הקוראים הקולות בכתיבת

רשויות  8ב  התמיכה ובביצוע

  מקומיות 

1-4 133,000 ₪  

הגברת החינוך הסביבתי בגיל הרך   "  .16.1    1-4 ליווי גננות בהסמכה לגן ירוק 

הגברת התוכניות והחשיפה בבתי   "  16.2
 הספר

 

  

ליווי בתי ספר בהסמכה לבית 
 ספר ירוק

1-4   

הגברת המעורבות הקהילתית לשימור   "   16.3
 סביבתי והגברת הקיימות 

   1-4 ליווי קבוצות פעילים בקהילה

הסברה למניעת חשיפה למחלת   "  .16.4
 הלישמניה 

הסברה למניעת חשיפה לזבוב 
החול והימנעות מהידבקות 

הלישמניה במחלת   

1-4   

קידום אורח חיים מקיים   "  .16.5 כתיבת תכניות חינוכיות  
המקדמות אורח חיים בר 

קיימא המבוצעות במוסדות 
 החינוך

1-4   
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גבי   פניות ציבור . 17
 –סולומון 
מנהלת 
אדמינ' 

ומרכזת 
פניות 
 ציבור 

מתן מענה מהיר ויעיל לפניות ציבור 
רשויות האיגוד  15בנושאי סביבה ב 

וטיפול בפניות המועברות ממשרד 
 הגנת הסביבה

 1-4 80,000 ₪   

 

 

 :5תוספות/הערות

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 חתימה:__________________ תאריך: ______/___/___ מאושר על ידי: ______________________ תפקיד: רא"ג שלטון מקומי
י ; במקרה של בקשה לפנקודות(  5על ידי היחידה הסביבתית  )עד  איכות ביצוע תכניות עבודה בעבר; נקודות( 5איכות תכנית העבודה, והתאמתה לצרכים המקומיים  )עד 

 נקודות. 5הבקשה תקבל בכל מקרה ניקוד של  – 2פרק 
 

:____________________________________________________________________________________________________________ הערות

______________________________________________________________________________________________________________________

__ 

______________________________________________________________________________________________________________________
_ 
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