
            ג'ן -מועצה המקומית בית                                     

 2021תוכנית אב איכות סביבה  

 "סביבה שווה"   תוכנית  שיתוףב

 של המשרד להגנת הסביבה 

 

של   סך  , הקצה  המועצה  פי בקשת  ועל  הסביבה  לאיכות  ₪     2,441,000המשרד 

 ג'ן -כתמיכה לביצוע תוכנית סביבה שווה בבית

 רקע ורציונל: 

ומוקף  -בית הרים  שבעה  על  משתרע   , מירון  הר  טבע  בלב שמורת  שוכן  ג'ן 

כ חיים  בכפר  קשה.   טופוגרפי  מבנה  בעל  טבעי.  וחורש   13000  -בצמחיה 

 תושבים.  

, ואשר דואגת שתהיה   המועצה פועלת הרשות שמספקת שירותים לתושביה 

 להם סביבה טובה לחיות בה, משגשגת וצומחת.   

בתחומים  פועלת  אשר  סביבתית  תוכנית  גיבשה  המועצה  זו  ראייה  מתוך 

ומפגעים מטרדים  מניעת  נקיון,   : בסיסיים  קהילתית   סביבתיים  פעילות    וכן 

 הספר.  להעלאת המודעות במיוחד בבתי

 

סמך  ועל  מיפוי צרכים,  וכן  קיים  מיפוי מצב  הפעולה:   המועצה ערכה  דרך 

 נקבעו הפעולות  מיפויה

 : הפעולות שלהלן   תוכננו ובוצעו  במסגרת התכנית 

 סביבה נקייה:   .א

  727000  -בעלות כוללת של כ  הישוברכישת והחלפת כלי אצירה בתחום   -1

₪ : 

 כלי אצירה ביתיים

 למקומות ציבוריים מכולות סגורות  

 אשפתונים למוסדות ציבוריים



 

 פיקוח ואכיפה :  .ב

להגברת הפיקוח הסביבתי בתחום שיפוט    רכישת רכב פיקוח למח' תברואה

 ₪   215000   -המועצה

 פקחי תברואה וסביבה   3העסקת  

 

 סביבה ושטחים פתוחים   .ג

מליון    .31בעלות כוללת של    שיקום מפגעים וקידום פרויקטים סביבתיים

 ₪ : 

 ₪    750000סביבתי בכניסה  בעלות כוללת   קהילתי פארקהוקמה  .א

פינוי וניקוי מפגעי פסולת מסביב לכפר , מקומות שתושבים זרקו בהם  .ב

   ₪  650000אשפה ביתית וגושית  בעלות של  : 

 

 חינוך והטמעה:   .ד

    אלף ₪  150 –  ע"י יועץ סביבתי  ליווי תפעולי לביצוע התוכנית  -

 פרויקט סביבה שווה בבתי הספר היסודיים   -

 

 שיתוף פעולה אזורי  .ה

עבודה מול אשכול גליל מערבי הן במכרזים משותפים של פינוי פסולת,  

 רכישת כלים. והן בפיקוח , 

 

המועצה הציבה קרטוניות בעיקר בקרבת בתי עסק לאיסוף    -מיחזור   .ו

קולבים למחזור פלסטיק ובקבוקים, בנוסף למחזור  ומיחזור קרטון, וכן  

 נייר.  

 

 : ת עבודה שוטפת יום יומי .ז

 פינוי אשפה ביתית על פי חוזה התקשרות עם ספק חיצוני.  -

 תחזוקה, שמירה וניקוי שוטף    –טיפול בתחנת המעבר של הפסולת  -



המתהווים ביום פיקוח סביבתי מתמיד וניקוי כבישים ורחובות ומפגעי פסולת   -

 יום

 ניקוי תעלות ניקוז  וניקוי עשבים מזיקים  וריסוס .  -

 ניקוי כבישים  באמצעות רכב מטאטא   -

ב - הבחןב  תאגיד  מול  המים  תיאום  תאגיד  דרך  הביוב  בבעיות  הטיפול  כל 

 והביוב פלג הגליל  

 

 סדיק נג'ם הוכנה ע"י :  

                                                                            מנהל תברואה ואיכות סביבה          

 

 

 

 


