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 היכרות
 

 אזורית כמועצה מעמדה את קבלה והיא, לירושלים מדרום ממוקמת עציון גוש האזורית המועצה

, עילית יתרבעיר ב(, קידר)הישוב  אדומים מעלהעיר ב, ירושלים בעיר גובלת המועצה. 1979 בשנת

 ובמועצה חברון הר האזורית במועצה, מגילות האזורית במועצה, אפרת המקומית במועצה

 .יהודה מטה האזורית

 על עומד הישובים בין המרחק ממוצע כאשר, דונם 285,000 על עומד המועצה של השיפוט שטח

 . 5וא , ומדד הפריפריאליות אף ה5הסוציואקונומי של המועצה הוא  הדירוג "מ.ק 11.8

 
 : ישובים חילוניים, ישובים דתייםישובים, בהרכב הטרוגני 22-המועצה פרוסה ב אוכלוסיית

הכפילה את אוכלוסייתה בעשור  המועצהלאומיים, ישובים מעורבים, ישובים חרדיים וקיבוצים. 

השנתי, בשלוש השנים האוכלוסייה גידול תושבים. קצב  24,000-כ מונההאחרון, וכיום היא 

 . 2.8%ונות, עומד בממוצע על האחר

 
מדי שנה(, ועוד  10%)גידול של  ₪ מיליון  176 -למעלה מעומד על  2017תקציב המועצה לשנת 

מוגדרת כ"רשות איתנה",  המועצה .תקציב פיתוח( –)תקציב בלתי רגיל  "ריםבתבסכום דומה 

 בשנתשנים ברציפות.  17זה  )רשות בגודל בינוני(, זוכה בפרס "ניהול תקין" ממשרד הפנים 2בדירוג 

 במדינת רשויות 11 עוד עם יחד", חברתית"אחריות ל הפנים שר פרס את המועצה קיבלה, 2016

ועידת "הרשות הירוקה" של  באותזוכה המועצה ברציפות, , 2013משנת  החל .בלבד ישראל

CLEANTECK -ו"ש.אי בשטחי היחידההרשות  -ולרוב, בישראל הירוקות הרשויות 10-מ אחת 

 
ששררה השנה האחרונה היתה קשה ומורכבת מאד מבחינת המועצה, לאור המציאות הביטחונית 

, כמו המועצהעובדי מנהלי ונהרגו, בפיגועי הטרור.  2-באזור. עשרות רבות מתושבי המועצה נפגעו ו

 הצליחו לתת טיפול מיטבי לתלמידים, לנוער ולהורים, לתושבים,והמתנדבים, צוותי החינוך  גם

 . ואת החיים למסלולם לישובים ולקהילות, במטרה להחזיר את המצב לשגרה

 
שנת ובכל  2015סוף שנת ב על אף הקשיים האובייקטיביים וחרף המציאות הביטחונית הקשה

ותוכניות העבודה  המדיניותביישום המשיכה , אלא וגה ולא נעצרהלא נס, הנהלת המועצה 2016

החלה המועצה לקצור את פירות שהשנה לא זו בלבד, אלא  שלה, לשמירה על איכות הסביבה.

ההשקעה בתחומי איכות הסביבה השונים, עליהם עמלה בשנים שעברו, בצורה ברורה, 

 משמעותית ובולטת. 

 
בתחומי  2016אשר על כן, אני גאה להגיש לעיונכם את פעילות המועצה האזורית גוש עציון לשנת 

 ".במדינת ישראל הרשויות הירוקות 10"-שות באיכות הסביבה, לשם הכללותה של הר

 

 
 בכבוד רב,

 
 רועי וולר

 המועצה האזורית גוש עציון מנכ"ל
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 הבדיקה תחום

 חממה גזי פליטות והפחתת אנרגטית התייעלות

 

 :הרשות בתחום חממה גזי פליטות והפחתת אנרגטית להתייעלות תכניות הפעלת. א

 תאורה: .1

יישובי עדיפות  8-בסקר תאורה בוצע , 2016ספטמבר -חודשים אוגוסטהבמהלך  .1.1

מיצד )אספר(, מעלה עמוס,  –לאומית הנמצאים בשטח המועצה האזורית גוש עציון 

 כרמי צור, תקוע, נוקדים, גבעות, בת עין ומגדל עוז. 

בשיתוף , יועץ מאושר מטעם משרד האנרגיה לביצוע סקרים -מהנדס בוצע ע"י  הסקר .1.2

 .של הישובים ואנשי המקצוע חשמלאי המועצה

. כמו GIS -תוכנת ה גבי על סימוןובוצע  תאורה עמודיסופררו ומופו במסגרת הסקר,  .1.3

פעילות חסכון, איתור כן, הוצא דו"ח מסכם למועצה ולמזכירויות הישובים, במטרה 

תכנית  ההוכנבנוסף,  ומניעה, לשפר את הבטיחות ולהגביר את המודעות הסביבתית.

עבור הישובים שהשתתפו בסקר והן עבור המועצה כולה,  פרטנית, הן, כלכלית-טכנו

 .הסביבה להגנת שרדמל למענק בקשה הוגשה .התאורה להחלפת

 ישובייתאורה בשאר  סקר, כחלק מתוכנית העבודה, יחל ויסתיים 2017בשנת  .1.4

 המועצה.

, במדרכות פיילוט להחלפת גופי תאורה בכבישיםהחל השנה כתוצאה מכך,  .1.5

 לעבור היישובים אתהחליטה לתמרץ כלכלית  המועצה .LED לתאורתובשצ"פים 

 לישוב. ₪ 100,000, ולממן , בתוקף החלטת מליאה נפרדת לעניין זהחסכונית לתאורה

( התחיל תהליך החלפת נורות מישובי המועצה 15%) שונים יישובים 3-בנכון לרגע זה,  .1.6

  .תאורה עמעום ביצוע, תוך LEDנל"ג והתקנה של תאורת 

 

 ב. 

 התייעלות אנרגטית מבני המועצה: .2

מופעל מנגנון של , כמו כן .Aדירוג  במועצה הם בעליוציוד המחשוב  יםהמחשב כל .2.1

 הותקנו המועצה בבניין, בנוסף (.19:00) קבועה בשעה והמחשביםכיבוי המכשירים 

, החיסכון נושא חשיבות על לעובדים הסברהבליווי , ותאורה למזגנים חיישנים

  .המועצה בבניין באנרגיה בחסכון)עונתי(  20% של ירידהונרשמת 

הורחב המכרז, במסגרתו צומצמו מספר  2016בשנת  –מדפסות במועצה  מכרז .2.2

 מדיניות. במסגרת זו הוגדרה מדפסות רשת מרכזיותהמדפסות, לשם השענות על 

ו שלטים על המדפסות הודבק .לבן-שחור", צדדי"דו  - לשינוי ניתנת שאינה, הדפסה

 להעלאת המודעות לחסכון.

אנלוגית, במרכזיה דיגיטלית, הטלפונים הסיום מכרז וגמר ביצוע החלפת מרכזיית  .2.3

  .   בחשבון החשמל ₪חסכון חודשי של מאות  -בדירוג אנרגטי גבוה 
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הוספת שכבה לבנה עשויה חומר איטום מיוחד  - הלבנת גג בניין המועצהבוצעה  .2.4

שנבלעת בגג המבנה. זאת, לשם צמצום צריכת האנרגיה  המקטין את הקרינה הישירה

 .10%-בקומות העליונות ביותר מ

המשרד להגנת  מדריך לרשות המקומית, –)מתוך פרק האנרגיה בתוכנית תג הסביבה 

 (2010דצמבר  הסביבה, תג הסביבה ומרכז השלטון המקומי בישראל, 

p0700/p0628.pdf-http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0601  

  

 
 מערכות לכיבוי המודעות להעלאת שלטים ונתלו הסברה פעולות בוצעו הילדים בגני .2.5

בצריכת האנרגיה  12%נצפתה ירידה של  2015בשנת  .העבודה יום בסיום האנרגיה

 . 2016נוספים בשנת  5%-, ובגני הילדים

)ככל  ירוקה בניה של עקרונות פי על יבנהאשר  ,מועצהל נוסף גףא מתוכנןאלו  בימים .2.6

  .שניתן(

 

 רכבים: .3

לצמצום השימוש ברכבי המועצה לאחר  תוכניותבהמועצה המשיכה  2016בשנת  .3.1

 מהרכבים 25% - הזה בתחום החיסכון את לראותממשיכה היא ו ,שעות העבודה

 .המועצה בחניון העבודה עותש לאחר נשארים התפעוליים

ברכבים התפעוליים של המועצה, (, מערכת בקרת נהיגה) ISR רכתמע ההותקנ .3.2

 .חסכוניתעידוד נהיגה  לשם

להחלפת רכבים צמודים  2014 משנת התכניתהמשיכה המועצה את  2016בשנת  .3.3

. הנוכחיים לדגמים יחסית יותר וחסכונייםחדשים  לרכביםורכבים תפעוליים, 

 לכל 4-ל 2 בין הנה האוויר זיהום דרגת כאשר, נוספים רכבים 4 הוחלפו 2016בשנת 

  .היותר

אלף ק"מ לעובדים המקבלים רכבים  40מגבלת נסיעה של המועצה הנחתה וקבעה  .3.4

ביחס לממוצע  20%הפחתה של  –, כחלק מתנאי חוזי העבודה עם העובדים צמודים

 .2012-2015הרב שנתי 

http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0601-p0700/p0628.pdf
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, בהוצאות הדלק של המועצה ₪ 140,000-מעלה מחסכון של ל –בשורה התחתונה  .3.5

 ! 2016בשנת 

 
 

 הסתייעות במומחים: .4

, המוסמך פועל יועץ סביבתי ולצידומונה ממונה אנרגיה למועצה אנרגיה:  ממונה .4.1

כממונה אנרגיה מטעם משרד האנרגיה והמים, שביצע עבור המועצה את סקר 

 .האנרגיה והעוסק בתחום הפרדת הפסולת במועצה

מנהלת הרישוי באגף ההנדסה, לקורס "בניה , המועצה שלחה את 2016שנת  באמצע .4.2

וביה"ס לבניה ירוקה  15-)מטעם מרכז השלטון המקומי בישראל, פורום ה ירוקה"

ILGBC) , ,על מנת להכווין את הפונים ובעלי המקצוע, על חשבון המועצה. זאת
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ואגף ההנדסה,  מחייבות מטעם רשות הרישוידרישות לקראת הוצאת לתחום זה, 

 לבניה ירוקה.  

 

 : מתחדשת אנרגיה. ג

"ט נוספים קו 500להתקנת תוכניות המועצה וועדת ההנהלה של המועצה אישרה את  .5

 בהסדרת מונה נטו. (PV) וולטאיתבטכנולוגית פוטו 

 

 עירוניות להטמעת חיסכון באנרגיה: תוכניות. ד

, מטעמה המופק תוןוהעי, האינטרנט אתר באמצעות, תקופה מידי, מפרסמת המועצה .6

 ( להטמעת חיסכוןהאינטרנט ובאתר)בדפוס  והמלצות הנחיות ומוציאה החגים לקראת

  באנרגיה. 

 בטיחות על בדגש הבית וחימום הסקה לאמצעי המלצות שכלל, החורף לקראת פרסום .7

 ., לכל בתי האב בגוש עציון2016, הופצו בחודש נובמבר ובטוחה חסכונית נהיגה והוראות

 .2012 משנת האנרגיה סקר המלצות את ליישם ממשיכה המועצה .8
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  הבדיקה תחום

 פסולת והפרדת מחזור

 

 ! זרמים 3-ל בהפרדה בישראל הראשונה המועצה .א

 הפרדת אשפה: .1

 הרצון עקב וכן היבאוכלוסי הגידול עקב פסולת להפרדת בהסברהממשיכה  המועצה 1.1

 פסולת גבוהים.  הפרדת אחוזי לשמר

הסברה שה וקיבלה התחייבות למענק מהמשרד להגנת הסביבה לצורך ביק המועצה 1.2

. 2017יולי ד לחודש ע ימומש אשר, "חאלש 600בתחום ההפרדה במקור שיעמוד על כ

 . והסברה בפרסום"תמיר",  תאגיד עם פעולה בשיתוף ממשיכה המועצה, לכך מעבר
 

 
 

 

 

 

 

 
   שנתי, בטון: -, רבפסולת איסוף נתוני ריכוז 1.3

 .נה אחר שנהשבמדדי המיחזור, עקבי ורציף  שיפור
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חומרי מתכת זכוכית גזם

חומר אורגני לקומפוסט אריזות-אחר
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 סוג פסולת למיחזור
 

 כמות )טון( כמות )טון( כמות )טון( כמות )טון(
2013 2014 2015 2016 

 171.16 161.22 176.00 162.60 נייר עיתון+נייר
 201.20 194.35 215.30 6.10 קרטון

חומרים 
 20.07 19.19 19.40 17.40 פלסטיים/בקבוקים

       19.10 מרי מתכתחו
 27.00 22.57     זכוכית

 233.00 187.00 157.00 140.00 גזם
         חומר אורגני לקומפוסט

 143.00 133.31 117.42 48.00 אריזות -אחר
 795.43 717.64 685.12 393.20 סה"כ

          
חומר  -אשפה ביתית 

         אורגני
         לקומפוסט

 8430.00 8450.00 7318.00 6300.00 להטמנה–ת פסולת ביתי
          

פסולת מופרדת זרם 
 833.80 825.00 559.07 348.00 רטוב

  6648.00 7877.07 9275.00 9263.80 
          

 10059.23 9992.64 8562.19 7041.20 מחזורו הטמנה - סה"כ
 

 

כמות הפסולת המועצה, , חרף הגידול באוכלוסיית 2014-2016מעבר לכך: בשנים 

 נותרה יציבה. -שהועברה להטמנה הממוצעת לאדם 
 

 2016 2015 2014 2013 שנה

 23,681 23,154 21,982 20,613 ת המועצה ייאוכלוס

 8430.00 8450.00 7318.00 6300.00 כמות אשפה להטמנה

 0.36 0.36 0.33 0.31 טון(-כמות אשפה לתושב )ב
 

 

 קומפוסטציה: .2

קומפוסטרים  30-למעלה מ 2016בשנת לוקה ח –חינם  קומפוסטריםקת חלמ מועצה .2.1

אשר הצטיינו (, מצד ואיבי הנחל פני קדם, מעלה עמוס,מהישובים ) 4-ב ביתיים

  , ללא כל תמורה.בהפרדת האשפה הביתית

סולת נמוכה, משאית במרחקים אלו לצורך כמות פ שילוחאלו  הכלכליות של  בישובים .2.2

אישיים יאפשרו לבעלי הגינות שימוש בחומר האורגני  וקומפוסטריםהינה גבולית 

לשימוש  אפשרות; אויר זיהום פחות ובכך יהיה רווח משולש: לקומפוסטהמתפרק 

 .למועצה חיסכון; ולצרכים עצמיים בקומפוסט
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 שיפור המיחזור במרחב הציבורי: .3

תדירות הפינוי של  ועלתההשבי המועצה, משמעותי של תוהפעולה השיתוף לאור  3.1

 .ימים 30-, לאחת בבקבוקי זכוכית

 סטיק.יוכנסו מיכלי איסוף נוספים לפל 26הוכנסו  2016בשנת  3.2

. המתקן בא השבת ונילייחודי לע מיחזור מתקן פיתחהגוש עציון הדתית  המועצה 3.3

שתפוצתם רבה  שהם למעשה עיתונים, ,שבתכלל ארצית של גניזת עלוני  לענות על בעיה

ביותר ועולה משנה לשנה, כאשר למעשה, ניתן למחזר את הנייר ולא לקברו. פיתוח זה 

 יציל שטחי אדמה מרובים. 

 

 
 

 התושבים תלרווח הגזם מכולות בשיפוץממשיכה להשקיע  המועצה, הגזם איסוף בתחום .4

 נצבעות ומסומנות.. המכולות מתוקנות, ובטיחותם
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 פסולת בניין  .5

 בעת בניין פסולת אצירת על נאסר במסגרתו, פסולת בנייןאצירת  נוהלפורסם ונאכף  ,נכתב

 שהוכנס, לנוהל בהתאם. המגרש תחום בתוך והן הציבורי במרחב הן, שיפוצים/או ו בניה

 במכולות ורק אך הנה האצירה, 4 טופס קבלת לקראת ונבדק ההיתר לקבלת לדרישות אף

 למקום שסולקו הכמויות על לרשות ודיווח הפסולת סילוק ומחייבת, ומכוסות מסומנות

 .מוסדר

 

 מיחזור קרטונים .6

וזאת  עמדות מיחזור לקרטונים 10קירוי של המועצה ביצעה בשנה האחרונה, מתקציבה, 

תמנע על מנת לעשות בקרטוניות שימוש מיטבי וחסכוני, בצורה שתחייב קיפול קרטונים ו

סך העמדות המקורות עומד על הסביבה. ניקיון תשמור על , ופיזור שלהם במזג אוויר סוער

 קרטוניות נוספות.  10מתוכנן קירוי של  2017בשנת ו 20-למעלה מ
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 :וסוללות טקסטיל ,מתכת ,אלקטרונית פסולת .7

מרכזים משניים . קיימים בקריית החינוך מיחזורה מרכזאת  2016הרחיבה בשנת המועצה 

קיים מיכל לאיסוף סוללות,  הספר ובבתי, הישובים מזכירות מבנה בכל. גם בישובים

 .מתאימה להטמנה ולהעביר אסוףשהמועצה דואגת ל

 

, הכספים שנצברים מערך איסוף מכלי פיקדון בהתנדבות תושביםהישובים יש  במרבית .8

 מועברים לפרויקטים של חסד וקהילה. מהמיכלים

 

ם, העלולה על מנת לשמור על שלמות פחי האשפה ולמנוע תזוזה שלה – מתחמי פחי אשפה .9

 2016לגרום לפגיעה בנפש וברכוש, בעיקר בישובים מוכי רוחות, יצרה המועצה בשנת 

 . מתחמי "עיגון פחים" 65-למעלה מ
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 :בפסולת לטיפול מפורטת תכניתו לתברואה אב תכנית. ב

 
 ,העדכון מטרת ."גילדור"שהכין אינג' יצחק גיל מחברת  לתברואה אב תכניתהמשך עדכון  .1

התאם למדיניות המשרד ב ,המיחזורלגידול הטבעי ביישובים, היא הגדלת אחוזי בנוסף 

  .להגנת הסביבה

   ל המועצה", בראשות מנכמיחזור אשפהניהול בות ממשיכות ישיכמו כן,  .2

פסולת  למיחזוראיתרה והקצתה שטח באזור התעשייה מעלה עמוס, למפעל  המועצה .3

עבור האוכלוסייה  -, קולט פסולת בניין ומוציא חומרי גלם כשנה. המפעל פועל זה בניין

 טינית ועבור היהודית.הפלס

 אפשרל"מ ע, בניין פסולת גם לקלוט שיכול, פסולת לסילוק נוסף אתר עם הסכם נחתם .4

  ולמועצה להשליך פסולת במקום מסודר.  קבלניםלתושבים, 

 

 .א2 בסעיףכן, כמפורט הרשות "מקדימה" בהפרדת פסולת?  האם. ג

 

 כן, כאמורקיימת הפרדת פסולת במקור?  האם. ד

 :שנה כל הצטרפות ואחוזי שנתית הרב יתהתוכנ. 4

 הפרדת פסולת יקטבפרו שותפיםברחבי המועצה  מוסדות החינוךכל מבתי האב, ו 95% 4.1

 זרמים. 3-לבמקור 

 הפחים כלל על העובר איכות בקר באמצעות, הפרוייקטמערכת בקרה על  קיימת 4.2

 בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה. המפרידים בישובים

מגיע למתקן הקצה, ובודק אישית את איכות בוע ס. מנהל האגף התפעולי אחת לש 4.3

 ההפרדה.
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 ?  2016 בשנת המחזור שיעור היה מה. ה

 סוג פסולת למיחזור
 

 טון(-בכמות )

 

 171.16 נייר עיתון+נייר

 201.20 קרטון

 20.07 חומרים פלסטיים/בקבוקים

   חומרי מתכת

 27.00 זכוכית

 233.00 גזם

 143.00 אריזות

 833.80 פסולת מופרדת זרם רטוב

 1629.23 טון(-)ב סה"כ
 

 .פרט - כן אם? לתושבים והסברה הטמעה מערך קיים האם. ו

מצורפים  ."תמיר" תאגידובהתייעצות עם  בשיתוף, המועצה ידי על מבוצעת כיום ההסברה .5

 במדיות שונות. , עלונים שנשלחו לתושבים לדוגמא
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 פרסום .6

 .האריזות פסולת לאיסוףתושבי המועצה,  לכל שקיות רב פעמיות חלוקת 5.1

 ברחבי המועצה ובישובים. פרסום חוצות הרחבת 5.2

 בחודשים הפסולת הפרדת בנושאלמקררים,  ומגנטיםעלונים  2 חלוקת המשך 5.3

 .(דוגמאות לעיל) האחרונים

 .במקור ההפרדה בתחום פעיל המועצה אתר 5.4

כוללות מדדים ברורים בתחום איכות השנתיות של המועצה, התוכניות העבודה  5.5

  ב דוגמה"רצ) באתר האינטרנט של המועצה ורסמותהסביבה, מפ

http://www.baitisraeli.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/merged_document_3.pdf) 
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 חינוך .7

 להגנת המשרד מטעםהסמכה כ"גן ירוק"  2016גן "חרוב" קיבל בשנת תשע"ו  7.1

  –על , בגין הישגיו המתמשכים ומשרד החינוך הסביבה

שכל שילוב נושאי הסביבה בתוכניות העבודה, מעורבות בקהילה ושימוש מו"

 במשאבים" )מתוך נימוקי ועדת הפרס(.

בית ספר משלב.  –"ראשית"  הוקמה חממה לגידול תבלינים ושתילים בבית הספר 7.2

שתילים, לומדים  במסגרת הפרויקט, כחלק מתוכנית הלימודים, התלמידים נוטעים

 בוטניקה וקיימות, ומגדלים בעלי חיים.

 בכל פעילות הקבוצותהמועצה.  של הספר בתי בכל "ירוקה מנהיגות" קבוצות הוקמו 7.3

 ."במקור הפרדהתחום " ובפרט השונים הסביבה בתחומי השנה

 בבית הספר ובכיתות. מיחזורפחי  מוצבים 7.4

 .ובגנים הספר בבתי יהודה ערים איגוד של לאומי שירות בנות ידי על הדרכה 7.5
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 בקהילה פעילויות .8

 בגינה פעילותו על ושליםיר מצטיין בתואר זכה צדימהחרדי  מהישוב שירות בן

העבודה הקהילתית )גינה אקולוגית(, : "לפרס הנימוקים מתוך .צדימ של הקהילתית

העבודה  ממשפחות המוכרות ברווחה(, ילדים 2-3הקשר האישי )חונכות פרטנית עם 

 הקבוצתית )חבורת 'מתמידים'( מהווים קרקע פורייה לצמיחה והתפתחות של היישוב."

 

 
 

, בסכום מכרז לגינון ואחזקה של חצרות גני הילדים, 2016בתחילת שנת המועצה פרסמה  .9

אלש"ח. לאור שביעות הרצון הרבה של הצוותים החינוכיים, המכרז  40-של למעלה מ

 שנים. 5-הורחב ל

  -" מועצה דיגיטלית" .10

 %40: ניתן לקבל מעתה את חשבונות הארנונה באי מייל וכבר דוא"לב ארנונה 

 של יותר רב למעבר מצפים אנו 7201 בשנת .זה לשירות רפוהצט המועצה מתושבי

 .הנושא בפרסום תשקיע והמועצה תושבים

 עבודה באמצעות ל (,מודפסים טפסיםע"ג נייר )התפעול עברו מעבודה  עובדי

 וכעת הדיווחים מוכנסים ללא צורך בהדפסה. "(טבלטמכשירי לוח )"

  המועצה 2017 במהלךוק(. סר %97) בניה סריקת ארכיון היתריהמשך פרויקט 

 .לכולו דיגיטציה ותבצע הארכיון את תסרוק הדתית

 טפסים מקווניםהוספת ו ביטול קווי פקסימיליה והחלפתם במערכות דוא"ל. 
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 בכדי, בישראל מהנמוכים הם, המידע חופש חוק במסגרת מידע העברת תעריפי 

 . והדפסות צילומים פני ועל קבצים"ג ע נתונים העברת לאפשר

 ל "באמצעות דוא, המועצה מעודדת העברת קבצים דיגיטליים למעשה הלכה

 פני על"ב(, וכיוצלמבקשי המידע ולבעלי מקצוע )מהנדסים, אדריכלים, שמאים 

 .באמצעות דיסקיםאו  הדפסות

 

וכחלק מאמנת  לתושב השירות מאמנת כחלק, המועצה ומנהלי עובדי של אישית מחויבות .11

 "ירוקים". נושאים ולקידום הסביבה ולשמירת תלאיכו, ישובים-יחסי הגומלין מועצה

כלי  -, למזכירי ישובים ולעובדי המועצה לתושביםעירונית  אפליקציהב ה ושימושהקמ .12

 . sms-ב מידע להעברת העדפה, כללי באופן .חסכונית בצורה מידע להפצת

 .הרצאה לגננות ולסייעות .13

 הסברה, סביבהה איכות בתחום המועצה של האינטרנט אתרב פיםשוט ניםעדכו .14

 .ומדיניות

 המשטרה עם"פ שתפתיחת נקודת שיטור קהילתי במזרח גוש עציון, לשם הרחבת ה .15

 .הסביבה איכות בתחום ופיקוח במניעה

 

  :במוסדות הרשות פסולת להפחתת מערכת. ז

 .במקור מההפרדה כחלקמוסדות הרשות  בכל קיים .16

 

  :בחומרים חוזר שימוש. ח

בוצעה שפיכה של  –במסגרת זו  .של המועצה קריית החינוךגינות ב ופיתוח שיקום בוצע .17

, בגינות הקיימות, לאחריה שתילה של עצים וצמחיה גזם גרוס ושבבי עץמשאיות עם  2

 ., סמלה של המועצה"נמוכה, ובתוספת של פסלי "האלון הבודד

 
 

חלק מהישובים הוציאו  .ממוחזרים מחומרים במרחבלבניה  סכום מוקצב ישוב לכל .18

 .תכנון בשלבי וחלקם: בניית ספסלים ופסלים סביבתיים כגון תוכניותל לפוע
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  : קומפוסטרים חלוקת. ט

 . וסטציה, וחילקה אותם לתושביםקומפ מתקני 30-, כלקה, ללא תשלוםיהמועצה  ח .19

 שמתופעלים על ידי מתנדבים.אזוריים  קומפוסטריםישוב ישנם  בכל .20

 

  ואכיפה לעסקים:  תמרוץ. י

: עפ"י חוקי העזר של המועצה ועפ"י יצרה תמריץ כלכלי לעסקים שבתחומה המועצה .21

הנחיות מנהליות, העסקים ומפעלים משלמים למועצה על פינוי כמויות הפסולת שהם 

מייצרים. המועצה החליטה כי עסקים שיבצעו ויוכיחו הפרדת פסולת בצורה נאותה 

 תוך מופחתים תעריפים ישלמו(, כוכיתוז אריזות, נייר, אורגני)קרטונים,  ועקבית

, לפסולת העסקים בעלי"י ע מקומיים פתרונות מציאת - התוצאה. הרשות של"סבסוד" 

 .ההפרדה באיכות ושיפור

 אחד מזהם עסק ועל נסגרוהמועצה בתחום רישוי עסקים  בהנחיותעסקים שלא עמדו  2 .22

 .קנס הוטל
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 הבדיקה תחום

 יבוריתצ בתחבורה השימוש עידוד

 

 שימוש בתחבורה ציבורית  .א

הוזמנו בשנת בישוב קידר. מעבר לכך,  2016בתחילת שנת  תחנות הסעה חדשות 2הותקנו  .1

, אשר יחליפו תחנות הסעה מיושנות וישפרו את הנוחות תחנות הסעה חדשות 22, 2016

 של המשתמשים.

 GPSבוססות עמדות שילוט אלקטרוני מ 10הותקנו בשיתוף פעולה עם משרד התחבורה,  .2

, בסמוך לתחנות ההסעה, המציגות את זמני ההגעה המדוייקים של וע"ב לוח סולארי

 התחבורה הציבורית.

 משרד עם הפעולה משיתוף כחלקקווי לילה,  כוללחדשים,  קוים 4 נוספו 206 בשנת .3

 .התחבורה

 המועצה. ישובילא רלוונטי בשל האופי הכפרי של -"צנת .4

שישדרג  מרכזי בשטח המועצה, מסוף תחבורה ציבורית, ביצוע בצומת יחל 2017 בשנת .5

( ואפרת ירושלים, ביתר.ארבע, קאת מערך התחבורה הציבורית של המרחב )גוש עציון, 

 גוש לפיתוח החברה באמצעות, המועצה בכך. פרטיים רכבים של" וסע"חנה  חניון הכולל

 .ציבורית בתחבורה שימוש מעודדת, עציון
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 :ירוקה בתחבורה השימוש עידוד. ב

מערכת החינוך בגני  הרחיבה את מתכונת שירותי ההסעות הניתנים לעובדותהמועצה  .6

ימי  6לכל כיוון, במשך  4אוטובוסים ביום,  8הילדים ובמעונות, והיא כיום מפעילה 

 עבודה בשבוע: 

 אוטובוס(. 1אוטובוס( וישובי עמק האלה ) 1אוטובוסים(, ק. ארבע ) 2ביתר עילית )

. הדרום לבסיסי המגיע' א בימי לחיילים אוטובוס מפעיל, בהנחיית המועצה, "סנמתה .7

השנה, הורחב השירות, כך שחיילים ממועצות אחרות )אפרת, ק. ארבע( יכולים להצטרף 

 לאוטובוס.

, לבעלי בדבר נגישות של התחבורה הציבוריתבוצעה הדרכה מרוכזת למזכירי הישובים  .8

 טיחות בדרכים. התחבורה והב שרדמוגבלויות, בהתאם למסמך המחייב של מ

 ."בזה הכשרת עוברים היסודיים הספר בבתי התלמידים כל .9

 .השנה פיילוט גני 8-ב, של המתנ"ס מטעם מח' ההתנדבות בגן"ב זה תוכנית החלה .10

 .החינוך למוסדות ברגל ללכת לתלמידים עידוד .11

, יחד עם לשינוי דפוסי הנהיגה של העובדים בקריית החינוך תוכנית חלקית יושמה .12

עובדי המועצה והמתנ"ס למעבר של מע' הסעת המונים, החלפת הרגלי הנסיעה של 

 (שאטליםעובדים במערכת להסעה המונית )אוטובוסים/

 

  אופניים שבילי תחזוקת .ג

 שבילי תחזוקת את תתקצב התיירות מחלקתנקבע כי  2017 של העבודה בתכנית .13

 .האופניים

 55-, בעלות של כמכרז לניקיון אתרי התיירות 2016המועצה ביצעה, לראשונה, בשנת  .14

 , בהיקף זהה לכל הפחות.2017פעולות הניקיון ימשיכו גם בשנת בשנה.  אלף ש"ח

 שבילים ושילוט למעיינות )עין אבו כלאב ועין ליבנה( תכשיר התיירות מחלקת .15

 .עוז במגדל מקומי לוגיהוארכיא באתר להשקיעהחלה  המועצה .16

דרכים בטיחותיות לתלמידים  ₪ 80,000האחרונה המועצה הכשירה בעלות של  בשנה .17

 ושבילים.תחנות הסעה לי הליכה ורכיבה, שבימעקות, סגירת בורות, כולל: 

 מבתי סביר במרחק, תשלום בלא, (ואוטובוסים משאיות) דיםכב לרכבים חנייה מגרשי הכשרת. ד

  :התושבים

, במרחב הציבורי ובמרחק כבדים ללא תשלום לרכביםמגרש חניה  הכשירה המועצה .18

  סביר מהישובים. 

 

 א3פירוט בסעיף   - "חנה וסע" חניוני הכשרת .ד
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 הבדיקה תחום

 ירוקה בנייה

 

 ?ירוקה לבניה התקן פי על רוקהי לבנייה/חובה הנחיה קיימת האם .א

בילה הט מקווה". ירוקה"בניה ל וההמלצות ההנחיות את עצמה על מחילה המועצה .1

  ."ק"ירו מקווה הנו המועצה"י ע שהוקם האחרון

 ממדיניות וכחלק הבניה על הפיקוח מפעולות כחלק אולם. ירוקה לבניה חובה או הנחיה אין .2

 נפרד בלתי חלק תהיה הפיקוח' יח כי המועצה החליטה, הסביבה איכות על השמירה

 ללא 4 טופס לקבל יוכל לא בעלים או קבלן. 4 טופס קבלת לשם, תשתית או מבנה מאישור

 הושלמו לא הם עוד וכל סביבתיים מפגעים או ליקויים קיימים עוד כל, היחידה אישור

 .רצונה עותילשב

 

 ? במיסוי הטבות כגון ירוקה  לבניה תמריצים ניתנים האם .ב

 ביו"ש.  ירוקה לבניה תמריצים אין 

 היתה כי פאנלים  2016המועצה בשנת מליאת החלטת , בניגוד לעיריות ומועצות אחרותעם זאת,  

 .לא יחושבו בשטחים המחוייבים לארנונהסולאריים המותקנים על גבי בתים פרטיים,  

 

 : לתושבים הרשות"י ע ירוקה לבניה והכוונה ייעוץ .ג

)מטעם מרכז  את מנהלת הרישוי באגף ההנדסה, לקורס "בניה ירוקה" שלחההמועצה  .3

(, על חשבון המועצה. ILGBCוביה"ס לבניה ירוקה  15-השלטון המקומי בישראל, פורום ה

זאת, על מנת להכווין את הפונים ובעלי המקצוע, לתחום זה, לקראת הוצאת דרישות 

 .וקה )תעודה מצ"ב(רישוי ואגף ההנדסה, לבניה ירמחייבות מטעם רשות ה

במסגרתו מפורטים מספר המלצות והנחיות לתכנון  , חוברת מידע לבוניםהמועצה הוציאה  .4

 בניה ירוקה ונושאי איכות הסביבה בזמן ביצוע הבניה )רצ"ב(.

כן,  כמו. והמלצות בתחום עדכונים ,המועצה של האינטרנט באתר, מפרסמת המועצה .5

מפגש חובה של המבקשים עם אדריכל המועצה,  הבניה, מתקיים תוכניותבמסגרת בדיקת 

 שלו ידע וניסיון בנושא "בניה ירוקה", על מנת לקבל הכוונה.

 

 ?ירוקה לבנייה הקרובות שנים בחמש והמתוכננים הקיימים דירות/המבנים מספר מה .ד

בניין המועצה, שהיא מבנה הציבור שייבנה בחודשים הקרובים, תעשה בבניה  הרחבת .6

  ירוקה כל הניתן.

 

  ?ירוקה בבנייה מבנים לשדרוג תכנית יש האם .ה

 .כן, במסגרת ההנחיות הניתנות לאדריכלים הבונים מבני ציבור ומבני חינוך, עבור המועצה .7
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 .כרגע קיימת לא ?ירוקות ושכונות ציבור מבני להקמת עירוניות תכניות ישנן האם .ו

 

 .2017-מתוכנן ל, געקיים כר לא ?ירוקה לבנייה היתרים למתן מיוחד מסלול קיים האם .ז

 

 ירוקה בנייה לעידוד נוספים אמצעים .ח

היתה כי פאנלים סולאריים  2016בניגוד לעיריות ומועצות אחרות, החלטת המועצה בשנת  .8

 המותקנים על גבי בתים פרטיים, שטחיהם לא יחושבו בשטחים המחוייבים לארנונה.  

 מטרים של גגות אזבסטאלפי הוסרו  , בסיוע ובהדרכת המועצה,2016אוגוסט  בחודש .9

 בישוב ראש צורים.
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 הבדיקה תחום

 הרשות בתחום גינון

 

  – "פיםשצ של רמות ולפי (לתושב ר"מ) התושבים למספר ביחס ברשות מפותח "פשצ. א

ושוקם "פים שצ3 וקמוה 2016עם זאת בשנת  יחד .מבוזרת אזורית במועצה רלוונטי לא .1

 שצ"פ נוסף.

 

 צמחים בהם שהוחלפו ברשות הגינון שטחי אחוז – במים ולחיסכון יבהלסב הגינון התאמת. ב

  :מים חסכני לצמחים

 בשנת החליפה המועצה שנערך עבורה. סקר הגינוןליישם את  המועצה המשיכה 2016 בשנת .2

 .סינטטי דשא למרבדי, הילדים בגני הגינון משטחי 9%, 2016

 במסגרת. המועצהשל  לדיםהי ניג 70-ב, גינון שירותי לקבלת מכרז נערך 2016 בשנת .3

ותוחמו שטחי הגינון, נקבעו פעולות מחייבות ותוכנית עבודה לבצוע הגינון,  הוגדרוהמכרז, 

  "ב.וכיוצ מים לשתילה  חוסכיצמחים  הוגדרו

( בשנת הלימודים תשע"ו, ביטלה 2012אכלוס בית ספר חדש )שתוכנן בשנת  במסגרת .4

הספר, והחליפה אותו ברכש של עצים מרובי צל המועצה את רכש צמחי הנוי בחצר בית 

 השקיה. ומועטי

כלכלי בישובי -מו"פ ההר, במטרה לבצע סקר בוטאני-סקר מהזמינה תקצבה והמועצה  .5

. ממצאי חסכוניתהמועצה, במטרה להחליף צמחיה שאינה חסכונית במים, בצמחיה 

 .2017הסקר יוצגו בפניה ובפני מזכירי הישובים ברבעון הראשון של שנת 

 

 השקיית? הפעלה לוח פי על היא ההשקיה האם – ברשות במים לחיסכון שננקטו הצעדים. ג

  ? לילה

  .הפעלה לוח"י עפ מבוצעתו לילה השקיית היא ההשקיה .6

 70,000-מ למעלה של שנתי חסכון"כ סה - נוספים 20%-בחשבון הגינון  םמצצו 2015 בשנת .7

 .2013שנת מ"ח ש

 הגינון בהוצאות וצמצום חסכון תוך אך, ורייםהציב השטחים של הרחבה מתכננת הרשות .8

נמוכים,  –והשקיה  תחזוקה ,גינון רמת הדורשים ופרחים עצים שתילת באמצעות, והמים

 ."בוכיוצטוף -, שימוש באקרשטייןותוך שילוב של אלמנטים סביבתיים דוגמת ריצוף 

 

  ?יקיםעת או/ו ותיקים בוגרים לעצים סקר ברשות נערך האם – בעצים טיפול. ד

שרד לא נערך סקר, כיוון שהרשות לא זכתה ב"קול קורא" שהגישה למ 2016 בשנת .9

 המועצה תגיש שוב בקשה. 2017החקלאות. בשנת 
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  ?הרשות בשטח השנה שוקמו/שומרו עצים כמה .ה

 בשנת בוצעבעץ  המשך הטיפול .שומר ,עציון גוש של סמלו את המהווה, "הבודד"האלון  עץ .10

 .החקלאות משרדב הכפר לפיתוח המנהלתסיוע , ב2016

דשא סינטטי, מרבדי יחד עם , עציון גוש צומתבאלון שתילה של עץ יזמה  המועצההנהלת  .11

 מתקציבה. םוהיא מתחזקת אות

שטח המועצה האזורית גוש עציון, מתקיים שינויי תנועה בצירים מרכזיים ברחבי במסגרת  .12

סוכם ע"מ לבין המועצה. במסגרת השת"פ, שיתוף פעולה תכנוני בין חברת נתיבי ישראל ב

, כי בכל הכיכרות והצמתים שיוקמו ו/או ישופצו, יישתלו עצים ושיחים, ע"ח המועצה

 והמועצה תמשיך בביצוע גינון ואחזקה שלהם.

 

 
 

 ?שניטעו העצים ומספר השנה שנכרתו העצים מספר בין היחס .ו

הל האזרחי ליהודה והשומרון, חקלאות במנ"ט קמבוצע דילול עצים ע"י  2016בשנת  .13

 ובהתייעצות מוקדמת עם קק"ל. זאת, לשם חידוש והתפתחות היערות ברחבי המועצה.

 טקס, נערך 2016בסוף שנת . בנוסף לכך, עצים 324, 2016ניטעו בשנת ברחבי המועצה  .14

 500-למעלה מן", בהשתתפות בכירי קק"ל, במסגרתו ניטעו "בשמורת "עוז וגאו נטיעות

 מצ"ב פרסום בנושא. – עצים

 

  ?הביולוגי המגוון בשמירת התומכים מקומיים ממינים הן הנטיעות האם .ז

כים מממינים התונוף וקק"ל, ו יריכלאד  של בייעוצם, המועצה גנני"י ע מבצועות הנטיעות .15

מזרח הגוש לבין יישובי , בשים לב לשוני האקלימי בין יישובי בשמירת המגוון הביולוגי

 . מערב הגוש

ישראלית, אלון מצוי, אלון תבור, אלון תולע, -אלה אטלנטית, אלה ארץ - ם שניטעועצי .16

ברוש מצוי, דולב מזרחי, קטלב, חרוב מצוי, כליל החורש, ערבה מחודדת, קליסטמון, שיזף 

 מצוי ושקד מצוי.
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 : שיחים שניטעו .17

ית, ער אחירותם החורש, אלת המסטיק, הדס מצוי קטן עלים, יסמין צהוב, מרווה אפריקנ

 אציל, עוזרד הודי, רוזמרין זקוף, רותם המדבר ושיח אברהם ארגמני.

 

 ?ברשות עצים לגיזום מיוחד צוות יש האם .ח

 בוגר קורס גינון רמה א' והגנן הראשי. של , מיוחדצוות גיזום  מועסק .18

 .עציון גוש ברחבי עצים לנטיעת המועצה מטעם אחראי מונה .19

"ש, לקביעת דרכי פעולה ותיאום לאיוהאזרחי עם קמ"ט חקלאות במנהל  פגישה נערכה .20

 .ציפיות

 

  ?בעצים לטיפול השנתי התקציב מהו .ט

 . ₪ 160,000  "כסה 2015 בשנת .21

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 43מתוך  26עמוד 

 

 הבדיקה תחום

 ושפכים מים

 

  ?במים לחיסכון עירונית תוכנית קיימת האם. א

 הינו מהישובים אחד כל, בתחומה אחר מים תאגיד כל ואין, המים ספקית אינה המועצה .1

שביקשה ייעוץ טרם נתקבלו מסקנות ה 2016עם זאת, בשנת  .התושבים של המים ספק

  . 2017המועצה, ואלו יתקבלו רק בראשית שנת 

 

 : לחיסכון בצעדים התושבים הדרכת. ב

 בעיתונות ועדכונים המועצה של האינטרנט באתר להדרכה מעבר, הישובים בסיס על נעשה .2

 .המקומית

 על מניעת השלכת מגבונים לביוב. פרסום דף מידע לתושבים, .3

 

  :"אלחזור" שסתומי להתקנת התושבים עידוד. ג

 .חיסכון מנגנוני בעלי הנם, במוסדות המותקנים המים ברזי .4

 "אלחזור" שסתומי בבתים חולקו עברו בשנים .5

 

 : מים משמרת בנייה – גשמים מי ואיסוף ניהול. ד

התוכנית תבוצע ע"י  .₪ 197,000של  תכנית אב לניקוז מים ברחבי המועצה בעלות אושרה .6

 , בחודשים הקרובים.מו"פ ההר, בשיתוף המועצה

 .היסודי הספר בבית גשמים מי לאיסוף תכנית מופעלת .7

 

  :הרשות בתחומי מים דליפות אחר ומעקב בדיקה. ה

, ניהול משק המיםבנושא  למזכירי הישובים מרוכז ום עיוןירכה המועצה ע 2016בשנת  .8

מרחוק , קריאת מונים וגניבות מים ת טכניים למניעת דליפותנוהוצגו פתרובמסגרתו 

  ב."וכיוצ

וממומנות ע"י  באמצעות חברות המתמחות בנושאי איתור נזילות בדיקה מדגמית קיימת .9

 במהלך השנה בשיתוף היישובים. ילתפעוה האגף

 

 : מושבים במים ציבוריים גינון שטחי השקיית. ו

 .אישר לא המשרד אולם, הבריאות למשרדחוזרת  פניה בוצעה    

 

  : הקודמות לשנים יחסית, הרשות בכלל במים החיסכון ואחוז לנפש עירונית מים צריכת. ז

עם זאת, בסקרים הנערכים ע"י  .ההמועצ של המבוזר האופי עקב ,מרכזית מערכת אין .10

מתכננים חיצוניים עבור הרשות, לקראת הקמת תשתיות מים וביוב חדשות, מדובר על 

 ליטר מים לאדם ביום. 107ממוצע של 
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 .אין ?התושבים ידי על במים לחיסכון תמריצים קיימים האם. ח

 

 ?2015 בשנת המושקים השטחים היקף את הרשות צימצמה האם. ט

 .24%-ב, 2014משנת  החל, ידה על במים המושקים השטחים היקף את מצמהצ הרשות .11

 הגינון בהוצאות וצמצום חסכון תוך אך, הציבוריים השטחים של הרחבה מתכננת הרשות

נמוכים,  –והשקיה  תחזוקה ,גינון רמת הדורשים ופרחים עצים שתילת באמצעות, והמים

 ."בוכיוצטוף -, שימוש באקרשטיין ותוך שילוב של אלמנטים סביבתיים דוגמת ריצוף

בתי ספר, בניין  6) מערכת מים וביוב בקריית החינוך הפרדתהסתיים פרויקט  2015בשנת  .12

המועצה, מתנ"ס ובריכה( על מנת להתחיל ולנהל את מדיניות המים של כל אחד מהצרכנים 

 ₪ 70,000-סכון שהושג מכך עמד על למעלה מיהחבצורה יותר נבונה ולהוריד את הפחת. 

 בשנה. 

 

  ?להשקיה קולחין במי משתמשת הרשות האם .י

"ים הגדולים המטש"שים קטנים. מט"שים גדולים ומספר מט 2בשטח הרשות  קיימים .13

"ש המרכזי הממוקם בכפר במט משיבים את המים להשקיית המטעים בשטחי הרשות.

 ממהלי קוב 200 -תקוע "שבמט .הקיץ חודשי בכל לחקלאות יממה קוב 2000-עציון 

השקית שטחי בור ובעתיד יטעו  -"ש כרמי צורמט. זית עצי חקלאות+ למרעה לחקלאות

 .שם עצי ערבה

המועצה נמצאת כיום בתהליך הקמה של מט"ש נוסף בנוקדים, בהרחבה של מט"ש תקוע  .14

 החדש. היובמט"ש שלישי בדרום מזרח גוש עציון, אשר יכלול גם את שטחי אזור התעשי

"ש כפר עציון, וזאת במטבריאות, במטרה לבצע טיפול שלישוני למשרד ה נתהפ המועצה .15

, 2016 שנת סיוםנכון ל. הלהשקי( UVבמטרה לעשות שימוש במים המטוהרים )שיטת 

 , אין היתכנות כלכלית לנושא. עלויותהו ממצאיםלאור ה
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  ?עירונית  "שמט מערכת קיימת האם. יא

 בסעיף י'.פירוט  "שים ברחבי המועצה.מטמספר  קיימים .16

, ₪ 150,000קירוי למניעת ריחות ומטרדים בהיקף של בוצע  2016אמצע שנת -בתחילת .17

 .₪ 30,000והותקנה מע' לסינון אוויר למניעת מטרדי ריח במתקן בנווה דניאל בעלות של 

 בוצעו שיפורי בטיחות במט"שים.

מכרז  ביצוע ;עין-"ש בבתומטבניית מע' ביוב  השלמת :הבאים הצעדים בוצעו 2016שנת ב .18

 – אדומים מעלה של הביוב' למעהישוב קידר  חיבורל ישור; א"ש בנוקדיםמטלהקמת 

 .סיום חיבור הישוב בת עין למערכת ביוב ולמט"שו; 2017יציאה למכרז בחודש פברואר 

 

  ?לים/נחלים לערוצי אחרת או זו בדרגה שפכים מי מוזרמים האם. יב

כשהמאגר מלא. כל זאת מאושר ע"י משרד הבריאות לאחר טיפול בעונת החורף ו קולחין רק .19

 והמשרד להגנת הסביבה.
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 הבדיקה תחום

 סביבתי חינוך

 

  .ברשות החינוך מוסדות מכלל ואחוז חתך לפי – ירוקים חינוך מוסדות מספר. א

 תוכניתגננות משתלמות במסגרת  12יש נמצאת בתהליך הסמכת גנים ירוקים,  המועצה .1

 ."ה בקרית ארבעגבפסההשתלמויות 

 בתהליך הסמכה. בי"ס , ועוד "יםירוק""ס בי 2 נםיש .2

 , הוסמך גן אחד כ"ירוק".2016בשנת  .3

 

 
 

 הסביבה איכות בתחום ליזמות ואחרים חינוך וגורמי תלמידים, הורים בין פעולה ושיתוף עידוד. ב

 במים הנכון והשימוש

כית במיוחד יוזמה חינו נציין, מועצהובבתי הספר ברחבי ה הילדים בגנירבות נעשות פעילויות  .4

 נעשהתהליך ש משימוש חוזר בחומריםפיסול סביבתי  - שתוקצבה ע"י המועצה והיישוב

 כפר עציון. ת ספר שדהבי, ובבית הספר: פריצת שבילים בשיתוף בשיתוף הורים

 גות ירוקהמנהינריה, ישנה -הספר נעשים פרויקטים שונים. לדוגמא: בבי"ס האזורי חן בבתי .5

התלמידים מעבירים שיעורים  "ל.והקקאיגוד ערים יהודה   מטעםנציגות  עם בשיתוףשעובדת 

משימה למעקב וחקר בבית  מקבלים התלמידיםלכלל התלמידים בנושאים שונים, ובכל פעם 

 רגל טביעת, התלמידים בבתי מים חוסכות פעולות אחרי מעקב כגון, ההורים יתוףבש

 .ועוד אקולוגית

 מגוונים קהלים בשיתוף בתחום רבות ופעולות מבצעים נעשו" טובים מעשים"יום  מסגרתב .6

: דוגמאותוהקיימות.  "סאיכ בתחוםמהפעולות היו  כמחצית .מטעם הישובים ברחבי המועצה

 .ועוד ציבוריים מוקדים צביעת, ממוחזרים מחומרים ספסלים בניית, אקולוגיות גינות הקמת
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 העירונית החינוך במערכת הסביבה הגנת נושא הטמעת. ג

 מכיתות האזוריים הספר בתי 3-ל מרוכז ירוק יום התקייםפרויקט הפרדה במקור,  במסגרת .7

 .ומיחזור, הפרדת פסולת קיימות, בנושא תלמידים 1500"כ סהבו  השתתפו, ח-א

 וספורט"ב זה, קיימות: התחומים בין ששילב ספורט יום התקיים האזורי הספר בבית .8

 "ל.הנ התחומים בין הקשר את התלמידים בפני להציג במטרה

  הטמעת נושא הגנת הסביבה מתקיים במהלך השנים האחרונות בכלל הגנים: .9

 רהצבת פחים ומיכלים לשימוש חוז ; 

 יצירות שונות, תיאטרון-שימוש חוזר בחומרים במסגרת כלל הפעילויות: אומנות-

שפעתו על העולם, עריכת לימוד נושא איכות הסביבה וה-בניית דמויות, מדעים

 בניית כלי נגינה, זהירות בדרכים. -ניסויים. מוסיקה

 התקנת קומפוסטרים בחלק מהגנים; 

 שימוש בכלים רב שימושיים. -על מנת להפחית את כמות השקיות 

  בהקשר לאיכות מתן דגש בגן המדעי על איכות הסביבה ושימוש חוזר בחומרים

 .הסביבה

 

 

 . פינות חי פעילותמתוכם  3-בו קומפוסטריםבתי ספר יש  5-ב .10

 של קק"ל בבית הספר "ראשית". כיתת "מנהיגות צעירה"הוקמה  .11

 בנושאי לפעול נבחרים תלמידים המטפחת, ירוקה מנהיגות מופעלת היסודיים הספר בבתי .12

 .סביבה

 בנושאי פעילות כיחלהו נדרשת כיתה כל בה "הסביבה"אליפות  תחרות מופעלת אלו כל על .13

  .השנה לאורך השונים הקיימות

 . 
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 סביבה בנושאי הנוער תנועות שילוב. ד

בניית מאהל אינדיאני מבקבוקים. בני הנוער בחרו לבנות את המאהל  – סדנת קיימות לנוער .14

 במהלך החודשים האחרונים עסקו בני הנוער באיסוף בקבוקים רבים .מחומרים ממוחזרים

 ילדי כפר אלדד בסדנת הקיימות(. –)להלן   שתרמו בקבוקים משומשים התושביםבסיוע של 

 

  

 כללי באופן המועצה ושלספציפי  באופן, של ישובים שונים בפרויקטים שותפים הנוער בני .15

 כמחצית 2015ב .סביבתיים פרויקטים גםונעשים  וכגון: יום מעשים טובים, בהם נעש

, הסדרת שבילים, הקמת פינת חי בגן ישוביים: מבצעי ניקיון הנ"ל היו בתחום מהפרויקטים

  ."מחנילדים 

 מורתש של ושמירה שיקום בפרויקט שותפים בתקוע הנוער בני: ישובידוגמא לפרויקט 

 במסגרת והדריכו האזור על למדו הנוער בני במסגרתו, "גהרטהטבע נחל תקוע יחד עם 

 .קהילתיים אירועים

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 43מתוך  32עמוד 

 

 ביישוב החינוך במוסדות הסביבתית והאמנות המחזור וםבתח פעולות. ה

פיסול סביבתי באמצעות שימוש  –)להלן  המועצה רחבי בכל בגנים מאד מפותח הנושא .16

 (בחומרים חוזרים

 

 

 

 

 הסביבה בתחומי פורמליות ובלתי פורמאליות לימוד תוכניות קיום. ו

צאות מורים מובילים במוסדות תלמידים ניגשים לבגרות בתחומי הסביבה, עקב הימ 700 כ .17

 התיכון של גוש עציון. 

 .הספר בבתי" הסביבה"אליפות  תחרות מופעלת בנוסף .18

ים צוברים נקודות שבמהלכה תלמיד תחרות "המרוץ לירוק""ס היסודי האזורי, מתקיימת בבי .19

 וקיימות בתחומי לימוד שונים. מיחזורכאשר הם משלבים 

"ם בחינוך" )של מח' ההתנדבות של המתנ"ס( חלק מהמתנדבים בבתי של" תוכנית במסגרת .20

הספר היסודיים עוסקים בהנחלת ערכי הסביבה והקיימות בקרב התלמידים בכל שבוע במהלך 

 "ל.השנה

 ומגוונות בהתאם לאופי ולתוכנית הלימודים הבית ספרית.שונות  תוכניותבי"ס מקיים  כל .21
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 הבדיקה תחום

 העיר פני חזות

  .א

בפקח נוסף, בהכוונה לאכיפת עבירות של  תגברה את יחידת הפיקוח הסביבתיהמועצה  .1

 איכות חיים בהתאם לחוקי העזר של המועצה.

 . ליך של שיפור תהליכים באגף שפ״עתהחל ההמועצה  2016בשנת  .2

, וחוק עזר נוסף בתחום מניעת חוק עזר לאחזקת מקלטים 2016תקינה בשנת המועצה ה .3

 .)טרם אושר ע"י משרד הפנים(שימוש, הפצה ומכירה של צעצועים מסוכנים 

 וטרינריה: .4

 3-, שייתן שירות להקמת מרכז שירות וטרינרי אזוריהמועצה מסיימת בשבועות אלו,  .4.1

, המרכז המקומימרכז זה יחליף את  אלש"ח. 600-רשויות נוספות, בעלות של למעלה מ

 וייתן שירות טוב יותר לבעלי החיים ולתושבים.

 , שנלכדו ע"י המועצה, בשיתוף ארגוני בע"ח.כלבים 100-למעלה מאומצו  2016בשנת  .4.2

וטרינר המועצה יוזם, מבצע ושותף, יחד עם יחידת הפיקוח ברשות שמורות הטבע  .4.3

טטים. אחת לחודש, בממוצע, מבוצעים והגנים, מבצעי לכידה של בעלי חיים משו

 סיורים ברחבי הישובים ובשטחים הפתוחים והמיוערים הסמוכים לישובים.

  המחלקה.בפעילות  אחת לרבעוןאת התושבים, וטרינר מעדכן וה .4.4

 

 ?ניקיון מבצעי, שבשגרה כעניין, יוזמת הרשות האם .ב

 והסיוע הניקיון עימבצ שוטף ובאופן, הארצי הניקיון ביום משתתפת הרשות שנה מידי .5

 .הפסח וחג תשרי חגי לקראת לרוב נעשים לישובים

)מפעל חינוכי לעידוד יוזמת מעו"ף במסגרת שיתוף הפעולה עם קק"ל, המועצה הצטרפה ל .6

 וסיוע בפריפריה(. הפעילות הראשונה שנערכה במועצה היתה יום הניקיון הבינלאומי.

 .החינוך קריית של שוטף ניקיון מבוצע שבוע בכל .7

 

 
 

 

קקי" )מתקן ושקיות לאיסוף צואת -פעמי, של חלוקת "שקי-מבצע חדהמועצה יזמה  .8

 2016על חשבון הרשות. בשנת  -(, לבעלים של כלבים שהתחסנו ע"י ווטרינר המועצה כלבים
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ערכות, אליהן צורפה איגרת מטעם וטרינר המועצה ומנהל מחלקת  700-חולקו למעלה מ

 - מטרות 2על התברואה. זאת, על מנת לענות 

 , ברחבי הרשות;עליה בכמות החיסונים כנגד מחלקת הכלבת, לכלבים מבוייתים

 להקטין את כמות הלכלוך וצואת הכלבים, בישובי הרשות.

 

 ?ניקיון נאמני/ מתנדבים מערך ברשות קיים האם .ג

אשפה אורגנית  במיחזורישוב יש נאמן ניקיון ובנוסף לכך יש מתנדבים שעוסקים  בכל .9

 ההפרדה בהטמעת במועצה התפעולי לאגף עוזרים המתנדבים כן כמו. סטריםבקומפו

 .זרמים 3 ל פסולת והפרדת במקור

תושבים, הכספים שנצברים מערך איסוף מכלי פיקדון בהתנדבות הישובים יש  במרבית .10

 מועברים לפרויקטים של חסד וקהילה. מהמיכלים

 

, גרוטאות, בניין פסולת) נושאי חתךב – הניקיון שמירת חוק פי על השנתי חות"הדו מספר .ד

  (ועוד הרבים ברשות לכלוך

  -, בחתך הדו"חות שניתנו מספר .11

  חותדו" 36 –( ₪ 730א דרגה א' קנס 53ס' החזקת בעלי חיים )חוק עזר איכות סביבה; 

  דו"חות 57 -( ₪ 475א דרגה ב' קנס 52ס' החזקת בעלי חיים )חוק עזר איכות סביבה; 

 חות"דו 2 -( ₪ 730קנס  30ס' וק עזר איכות סביבה )חלגן   הכנסת רכב ; 

  חות"דו 62 -( ₪ 475א דרגה ב' קנס 18 ס'פינוי פסולת )חוק עזר איכות סביבה; 

  דו"חות 2 -( ₪ 475א דרגה ב' קנס 19ס' פינוי פסולת צמחים )חוק עזר איכות סביבה; 

  חדו" 1 –( ₪ 730דרגה ב' קנס  34ס' פינוי פסולת )חוק עזר איכות סביבה; 

  חות"דו 5 -( ₪ 730ב קנס 5ס' סילוק מפגע )חוק עזר איכות סביבה; 

  חות"דו 5 -( ₪ 730א קנס 18ס' גרוטאות רכב ברשות הרבים )חוק עזר איכות סביבה. 

 .2016דו"חות, בתחומי איכות הסביבה בשנת  170 –סה"כ 

 

   

 

 

 .רלוונטי לא ?האחרונה בשנה שופצו משותפים בתים כמה: שכונות שיקום .ה
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 ?2016 בשנת סביבה בנושאי ואכיפה פיקוח, חקיקה. ה

עתירה כנגד המנהל האזרחי בדרישה לעצור עבודות במחצבה בלתי המועצה הגישה  .12

, וזאת לאור העובדה שהיא , פלסטינית, הממוקמת בסמיכות לישוב מיצד )אספר(חוקית

, 2016דיון בבג"צ בשנת ומזהמת את הסביבה. התקיים  Cשופכת את כל הפסולת לשטחי 

 .2017ונקבע דיון נוסף לשנת 

, 809פעולות במטרה למנוע סלילת כביש למחצבה יחד עם תנועת "רגבים", מבוצעות  .13

, ע"י קבלן של חברת נתיבי ישראל בע"מ. בעקבות הפעילות נעצרו העבודות הבלתי חוקית

 ונחסמה הגישה לדרך הפיראטית.

עצירת מזבלות פלסטיניות פיראטיות האזרחי, להמועצה המשיכה בלחץ למול המנהל  .14

. בנושא זה נקבעה פגישה עם השר להגנת הסביבה לחודש הגורמות לזיהום הקרקע והמים

 .2017פברואר 

עצירת התוכניות להקמת יחד עם רשות שמורות הטבע, פעולות למול המנהל האזרחי ל .15

 )סמוך לישוב מעלה עמוס(. מפעל מלט בתוך שמורת נחל חצצון

הריסת מבנים מסוכנים, שמטרתו שמירה על סביבה נקיה ובטוחה  - חוק עזר חקקנ .16

כך למשל, תוכל  .והריסהלתושבים, באמצעות יצירת כלי עבודה למועצה לדרישת פינוי 

 "ב.וכיוצהרשות להורות על הריסת מבנים המכילים תקרת אזבסט, מבנים המטים לפול 

 צווים נוספים הוצאו מכוחו. 8-, בהצלחה, ו2016ונה בשנת חוק עזר זה הופעל בפעם הראש

אישרה חוק עזר חדש )אך טרם אושר ע"י משרד הפנים(, למניעת מליאת המועצה  .17

, היוצרים אש ו/או רעש והגורמים תבהלה השימוש והמכירה של צעצועים מסוכנים

בציבור. חוק העזר כולל צעדים משפטיים ומאפשר הטלת קנסות והגשת כתבי אישום כנגד 

 מפירים.ה

המועצה הפיצה נוהל, ובעקבותיה אמצו את הנוהל עמותת התיירות והמועצה הדתית,  .18

ל תמיכה שהובטחה, במידה שהגוף שלו תמיכה ע"י המועצה, או תשל תנתן לאבמסגרתו 

 - הובטחה התמיכה נתפס או נקנס בעבירה על אחד מחוקי העזר בתחום איכות הסביבה

תליית מודעות ושלטים, אי קבלת רישיון  ,רדת אשפהרעש, זיהום סביבה, פסולת, אי הפ

 .עסק לאירוע וכיוצ״ב

 לצלם תושב לכל( היתר בין)כך שתאפשר , אפליקציההרחיבה וטייבה המועצה את ה השנה .19

 השירות במוקד הדיווח לאפשרות בנוסף וזאת, שיטופל מנת על עליו ולדווח המפגע את

106. 

 

  :בנושא הרשות עובדי הכשרת. ו

לקורס מפקח על התכנון והבניה, הכוללת  2017יחידת הפיקוח ייצא בחודש ינואר ובד ע. 19

. זאת, לאור ההבדלים הן בחקיקה לא נפתח קורס( 2015-2016)בשנים  היבטים סביבתיים

והן בהסמכה וסמכויות הפקחים ביו"ש ובעקבות כך קורס ההכשרה הרגיל לא נתן מענה 

הלשכה המשפטית איו"ש, לשכת התכנון במשרד  לפקחים ביו"ש. הקורס יבוצע בסיוע

 האוצר, משרד המשפטים, נציגים מהרשויות ומפע"ם מעלה אדומים 

עובדים מקרב הרשות מוכשרים ומוסמכים בתחום האכיפה הסביבתית )לאחר  27כיום . 20

 .במספר העובדים בעלי ההסמכה, בשנה 25%עליה של  -  שאושרו במליאת המועצה(
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 הבדיקה תחום

 ירוקים ותעשיה מסחר

 

  ?יהיהתעש אזור"יירוק" ל יותעירונ תוכניות קיימות האם. א

מסורתית  יהימתעש, יחד עם זאת המועצה מעודדת מעבר ליירוקעירוניות  כניותת אין .1

ראשון מסוגו  טקיהי בנייןהתאכלס  2015 בשנתטק. -נקיה דוגמת היי יהילתעש)מלכלכת( 

 הוא נמצא בתהליך הרחבה. 2016מגדל עוז, ובשנת .ת בא

, וכנגד מפעל מגדל עוז היהתעשיכנגד מנהלת אזור  2016המועצה החלה לפעול בשנת  .2

 .מושלם לא עומד המבנה ושלדבתחומה, שלא השלים את בניית המפעל 

 

 ?בעיר עסקים ומנהלי בעלי של מקיימת התנהלות לעידוד פעולות הרשות ידי על ננקטות האם. ב

רונות . במסגרת הכנס, הוצגו פת2016בחודש אפריל כנס לבעלי עסקים המועצה קיימה  .3

   וכלים שונים של הרשות, לעידוד התנהלות מקיימת וסביבתית.

 היתר להם היה)שלא  לעסקים מנהליים הפסקה צווי 4הוציאה הרשות  2016 בשנת .4

בוצעו  .מהם אחד נגד אישום כתב הוגש ואף סביבתי זיהום בגין(, הסביבה להגנת מהמשרד

 ר של המועצה ועל חוק רישוי עסקים.שימועים לבעלי עסקים, בגין עבירות על חוקי העז 12

 

 ?בעיר העסקי המגזר ידי על מיחזור פעולות לעידוד פעולות .ג

 .המועצה עם"פ בשת קרטונים ולמחזר למיין החלו, במיוחד גדולים פסולת יצרני .5

, המבצעים הפרדה בהתאם הנחה לבעלי עסקים ב"אגרת פסולת עודפת"המועצה מעניקה  .6

 להנחיות וכללי המועצה.

 שנוצרה לפסולת עצמאי הסדר מצא, המועצה מצד לחץ בעקבות, נוסף גדול ויצרן עסק לבע .7

 .הפסולת של יותר טוב ניצולמצא דרך ל ובכך אורגניים, ע"י מכירת שיירים אצלו

ומוסד פנימייתי, מצאו פתרון  רועיםיאהישובים בו קיימים: בית הארחה, אולם  באחד .8

 המועצה של היציפי בעקבות וזאת, קומפוסטציהמרכז לצמצום הפסולת המוטמנת, בצורת 

 .המיוצרת הפסולת על אחריות לקחת מהמקום

 

 :בעיר עסקים בעלי בקרב סביבתית והטמעה הסברה פעולות קיום. ד

העסקים במועצה, במטרה לקדם את מפגש/ פורום של בעלי העסקים אחת לשנה נערך  .9

בה יהסב איכותבתחום , למצוא פתרונות שמוע ולהתעדכן על הנושאים השוניםבמועצה, ל

  למול המועצה והרשויות. 

 שימועיםו במקור הפרדהובמסגרת ההנחיות ל, 1968-, התשכ"חעסקים רישויחוק  במסגרת .10

 .הצורך ובמידת בנפרד עסק לכל, המועצה"ל מנכ"י ע שנעשים
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 בדיקה תחום

 עירוני וטבע ציבוריים שטחים טיפוח

 

 : נוספיםציבוריים  ושטחים חורשות לטיפוח פעולות. א

עד -שמורת עוז וגאו"ן, לזכרם של גיל – חדשהשמורת טבע הקמה, פתיחה והרחבה של  .1

 . 2014רח ונפתלי פרנקל הי"ד, שנחטפו מגוש עציון בחודש יוני שאער, אייל יפ

ת שנים, אתר השלכת פסול 10-היתה במשך למעלה מיון, שמורה, הסמוכה לצומת גוש עצה

בניין של אחד הכפרים הפלסטינים, עם השחתה וכריתת עצים. עם כניסת המועצה לאזור 

שוקם  -ת הממשלה בשטחים בהרשאה ובתוקף חוקי של משרד הביטחון ומתאם פעולו –

בשנת  ומתקיימת בו פעילות שוטפת של אירועים, סדנאות שיעורים וכו'.ונוקה האזור, 

   איש. 20,000-עברו במקום למעלה מ 2016

באזור  להקצאת שטח שיוגדר כחווה אקולוגיתאלו המועצה עובדת על תכנית  בימים .2

 המסלעה של הגבעה הצהובה. 

של  המוניציפאליאת ניקיון ותחזוקת אתרי התיירות בשטח , הסדירה המועצה לראשונה .3

 .השנה אורך לכלהמועצה, 

 .השנתי המועצה מתקציב כחלק, הישובים מזכירות באמצעותנושא זה,  מתקצבתהמועצה  .4

 

  

 

 

 ? 2016 בשנת שהתקיימו אחרים ציבורים שטחים/חופים קיוןינ מבצעי מספר. ב

 .החגים לקראת וכן טוביםה מעשיםהיום  רתבמסג, חודש אוקטוברבמבצע ניקיון  התקיים .5

 

 לא ?העירוניים טבע אתרי/פארקים/הים בחופי מהמבקרים חניה/כניסה דמי נגבים האם. ג

 .לגוש עציון רלוונטי
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 פעולות הסברה והטמעה סביבתית בקרב בעלי עסקים בעיר:  קיום. ד

טופלו  2016ב. במידת הצורך שימועיםומבצעת  מנהלייםמוציאה צווי הפסקה  הרשות .6

"פים(, שצבעלי עסקים שהשתלטו על מדרכות ) 4מנהלית )ע"י צווי הפסקה וקנסות( 

 .במעקב ממשיכה והמועצהפחתה  התופעה

אינה מאפשרת קיום רוכלות בשטחים בהתאם להחלטת הנהלת המועצה, המועצה  .7

 .הציבוריים

 

  (ומהוכד ירוקים אגנים הקמת כגון) העירוני הטבע לטיפוח פרויקטים. ה

להקמת גינות  ₪ 1,000בסך  סכום במועצהתקצב לכל ישוב לשירותים חברתיים  אגףה .8

התפיסה היא שגינה קהילתית תהווה מקום מפגש  .קהילתיות בשיתוף התושבים והקהילה

נעים ומזמין לתושבי הישוב, במרכז הישוב ובסמיכות למתקני פנאי, ספורט ונופש, ושהגינה 

 תאפשר שימוש בתוצרים.

 , בישוב החרדי מיצד, ובישוב שדה בועז.גינות קהילתיות 2הוקמו סגרת זו במ

 
 

הוכשר על ידי בני נוער שטח ללינת מח' ההתנדבות בשיתוף עמותת התיירות,  במסגרת .9

 ".הישנה יצחק"משואות ב הרחב לציבורלילה 

גב' פגישת הכנה והיכרות עם מנהלת פרויקט "נא להתכבד", התקיימה  2016בחודש אפריל  .10

אפשרות ביצוע פרויקט שביל אכילה עירוני, במרחב לבחון את במטרה אור, -ארזה בן

 .2017, וייתכן שיתוקצב בשנת 2016הנושא טרם מומש בשנת  .הכפרי בגוש עציון

 

 לשימור ובניינים מורשת אתרי שיקום. ו

נפילתם  חיזיון כפר עציון, המספר את סיפור –נחנך אתר מורשת והנצחה לאומי  2016בשנת  .11

 אירח כבר והמרשים החדש האתרשובי גוש עציון ערב הקמת המדינה, ואת התחיה. ישל י

 .מבקרים אלפי

לראשונה וועדת שימור אתרים במועצה. במסגרת זו הוכרזו ע"י מליאת  הוקמה השנה .12

ממתינה להחלטה של עודנה אתרים לשימור. המלצה זו  13 ,המועצה והוועדה לתכנון ובניה

 ון העליונה )המנהל האזרחי(.מנהלת התכנ

 מקומי במגדל עוז. לוגיהוארכיאצפויה להשקיע באתר  המועצה .13
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"האלון  המפורסם המקומי התיירות אתר בשדרוג נוסף כסף סכום יושקע הקרובה בשנה .14

והמועצה , מור, בשיתוף המועצה לשימור אתריםתיק שי הוכן. (שבות)אלון  "הבודד

 . ₪ 50,000קום כהקצתה לתכנון אדריכלי ופעולות שי

 לקראת, לשימור הציבוריים האתרים אחד"היודאיקה"  מבנה על ציבורי דיון התקיים .15

 .ראויה בצורה הרחבתו
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 בדיקה תחום

 קיימא בר עירוני ניהול

 

 יחידה סביבתית  קיום. א

 ובשיתוף בהרמוניה ופועלת סביבה לאיכות יהודה ערים מאיגוד חלק הינה עציון גוש.א. מ .1

  .האיגוד עם פעולה

 שמטרתה "מופ"ת ביהודה"החממה הטכנולוגית מקיימת שיתופי פעולה עם  המועצה .2

טכנולוגיות, פטנטים והמצאות ליישומים  ,לעודד מחקר ופיתוח תעשייתי של מוצרים

 .פעול למען ניצול ידע טכנולוגי ומדעי של העולים החדשים ותושבי איזור יהודהל עסקיים

 

 פעילה בההסבי איכות וועדת קיום. ב

 2016-בשפתוחה לציבור הרחב ומלווה את פעולות המועצה.  ,סביבה איכות וועדת קיימת .3

 .(2015משנת  50%עליה של ) ישיבות 6 התקיימו

ה, בהשתתפות פורום מיחזור אשפה, בראשות מנכ"ל המועצ –חודשית -ישיבה דונערכת  .4

 עובדי ומנהלי המועצה הרלוונטיים.

 

 .המועצה טרם הוסמכה לתקן -מקומיות ויותלרש– ISO 14001ב עמידה. ג

 

 .הוסמכה טרם המועצה - "רהמעלחיזוק  תוכניות. ד

 

 קיימא בר לפיתוח עירונית אסטרטגית תוכנית של קיומה. ה

, הוכן מסמך מדיניות להקצאת קרקעות ומבנים של המועצהבתולדות המועצה  לראשונה .5

אושר על ידי המסמך בר קיימא. המשקף את ערכי המועצה הכולל עידוד ניהול עירוני 

 מליאת המועצה.

 

, ציפוף עידוד, בקרקע השימוש ייעול הכוללת,  עירונית להתחדשות מסודרת מדיניות של קיומה. ו

  ?הקיים הבינוי והרוויית עיבוי

 לאור וזאת, ציבוריים במקלטיםתכליתי -דו שימוש נוהל והופעל הוכן, העורף פיקוד עם יחד .6

 למיצוי( היתר)בין  יאפשר, וטףש ובאופן שגרה בשעת במקלטים מושכל שימוש כי ההבנה

 .הקהילה לרווחת הציבור שטחי של משאבים

 

 עירוניות החלטות בקבלת הציבור לשיתוף מוסדרים תהליכים קיום. ז

הנחתה את הישובים, כי בקשות המועצה המועלות לשיפוט ב"קולות קוראים"  המועצה .7

הציבור וקבלת החלטות הליך של שיתוף של משרדי הממשלה, יועלו לדיון רק לאחר ביצוע 

, הכוללות את התייחסות תוכניותפרוגרמות ומוכנות  מוצגות. במסגרת זו, דמוקרטיות

 הציבור הרחב. 

איכות הסביבה, בנוסף,  בתחומיחות "מפורסמים דו המועצה של האינטרנט באתר .8

 בקבלת ההחלטות העירוניות;  שילובם לשם תושבים מפגשימתקיימים מעת לעת 
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, בשאלות שונות שחלקן ושביעות רצון הציבורעמדות סקר מקיף לקבלת רך נע 2016בשנת  .9

 נוגע למרחב הסביבתי.  

, מדי ומעדכן על פעילותו באמצעות הדוא"ל "וחהפת"דלת המועצה מנהיג מדיניות  ראש .10

 שבוע

 ובאופן במועד מתפרסמיםהמליאה והוועדות  שלהמועצה פתוחות, והפרוטוקולים  מליאות .11

 .רחבה לציבור, גלוי

 

 אזוריות למועצות מיוחד. 12

 ושומרוןיהודה -רלוונטי לאאב אסטרטגית לפיתוח בר קיימא?  תוכניתהוכנה  האם .א

 

-לשטחים פתוחים על כל שטח המועצה או על חלקה? סטטוריתאב/ תוכניתהאם הוכנה  .ב

, שחלקה מתייחס לשמירה על אב לתיירות תוכניתבביצוע  2016החלה בשנת  המועצה

תוכנית האב הוצגה ראשונית למועצה  הפתוחים, כאחד מהנכסים של גוש עציון.השטחים 

 לשם קבלת התייחסויות, אך טרם נחתמה.

 

 ברחבי מיושמות( משולבת והדברה קרקע)שימור  סביבה תומכת חקלאות של פעולות אלו .ג

 ? המועצה

 ימתהקי לחווה שהצטרפה, חוות צור יעלים - נוספת חקלאית חווה הוקמה 2015 בשנת .12

  .נוי לצמחי חקלאיים גידולים וכן לצאן מרעה שטחי קיימים שבה, (קשואלה חוות)

: בהתאם לתוכנית עבודה וסקר נרחב שביצעה המועצה, מחלת הלישמניהעם  התמודדות .13

 ישובים.   2-, לביצוע ב₪מיליון  1תוקצבה המועצה מכח החלטת ממשלה בסכום של 

שאימצה ועיגנה את נוהל טיפול , 2016סט המועצה קיבלה החלטת מליאה בחודש אוגו .14

קביעת הליך מסודר ואחוד לטיפול  -. מטרת הנוהל מיזמים חקלאיים פרטייםבבקשות 

בבקשות להקמת מיזמים פרטיים בתחומי החקלאות בשטחי המועצה והתאמת כלל 

 .תהליכי העבודה לקבוע בנוהל זה

זרחי, הורחב בתחילת שנת לבקשת המועצה ובשיתוף פעולה עם קמ"ט חקלאות במנהל הא .15

 את אישורי הרעיה לצאן, בקרבת יישובים סמוכי יער.  2016

 .חתולים לעיקור הסביבה להגנת המשרד של קורא קול הגישה המועצה .16
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 אב לפסולת חקלאית במרחב המועצה האזורית?  תוכניתהאם מיושמת   .ד

 . )ראה פרק מיחזור( חקלאית מוטמנת, ממוחזרת ככל הניתן בהובלת המועצה פסולת .17

 

 לטיפול בפסולת בתי הבד?  תוכניתהאם קיימת   .ה

 בתי מפסולת, להסקה גפת גלילי שמייצר מפעל יש זאת עם יחד, בד בתי המועצה בשטח אין .18

 .הארץ מרחבי אליו שמובלת בד

 יובקו גפת בגלילי שימוש לעשותגוש עציון בע"מ,  לפיתוח החברה את תההנח המועצה .19

 .באנרגיה וחיסכון שימור ממדיניות כחלק הסעותוב האוטובוס

: לא רלוונטי, לאור העובדה לבניה חקלאיים שטחים הפשרת בתחום המועצה מדיניות .20

 שהשטחים מנוהלים ע"י המנהל האזרחי.
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 נגישות - תותוספ
 

, עומדת באבני הדרך להנגשת מוסדות חינוך, והיא סקר בתחום הנגישותהמועצה ביצעה  .1

 .המשפטיםשוויון אנשים עם מוגבלויות במשרד סיכום שנערך עם נציבות בהתאם ל

מטעם עמותת  קורס "רכזי נגישות", לבמימונה המלאעובדים מטעמה,  2המועצה הוציאה  .2

"נגישות ישראל". עובדים אלו קיבלו הסמכה מטעם מליאת המועצה לשמש בתפקיד 

 סטטוטורי זה.

לעובדים נותני השירות  סדנא חווייתיתהמועצה קיימה הרצאה ו, 2016בחודש מאי  .3

, למנהלי ומזכירות בתי הספר, לעובדי עמותת התיירות, לעובדי המועצה הדתית, במועצה

 עובדים(. 150-)סה"כ כ מתנ"ס גוש עציוןלמזכירי הישובים ולעובדי 

)אלון שבות  ישובים 2-הנגשות של מעברי חציה, שבילים ושצ"פים בהמועצה ביצעה  .4

 אלש"ח.  175, בסכום של 2016( בשנת ונווה דניאל

 ברחבי המועצה, לאחר אישור רשות התמרור המקומית. חניות לנכים 9נוספו  2016בשנת  .5

התקנת תחנות הסעה לתחבורה ציבורית, מורחב שטח התחנה ומסומנת רחבת  במסגרת .6

  היערכות עבור נכים בכיסאות גלגלים.

, לבעלי בדבר נגישות של התחבורה הציבוריתבוצעה הדרכה מרוכזת למזכירי הישובים  .7

 טיחות בדרכים. התחבורה והב שרדמוגבלויות, בהתאם למסמך המחייב של מ

(, www.baitisraeli.co.ilשלה ) לשדרוג אתר האינטרנט, סיימה המועצה מכרז 2016בשנת  .8

נמצא כעת בעבודה, והוא יעלה לאוויר ברבעון הראשון  כך שיעמוד בתקנות הנגישות. האתר

 .2017של שנת 

שיאפשר לנכים בכפר עציון  שינוי בתוך בית הכנסתיזמה גוש עציון הדתית  המועצה .9

המתנייעים על כיסא גלגלים לשמש כחזנים. יש לציין כי מדובר בשינוי מהפכני ופיילוט 

   לנכים בבית הכנסת בישוב פני קדם. , תוקם רמפה2017. בשנת ראשון בישוב כפר עציון

)לולאת השארה לעמדה פתוחה(, שיוצבו בעמדת  מכשירי עזר לשמיעה 3רכשה המועצה  .10

הכניסה למבנה המועצה, באגף לשירותים חברתיים, באגף החינוך ובמחלקת הגביה )הצבה 

 (.2017חודש ינואר סוף ב -והדרכה בפועל 
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