
 
 

 
 

 

 

 

 סיכום פגישה 3/2016ישיבת דירקטוריון 
 2016ספטמבר  5 שני יום 

 רונית פתחה בעדכון הנוכחים בהתרחשויות והפעולות האחרונות באשכול:
 ברכות לדירקטוריות החדשות באשכול: הייפא אסדי ובתיה כץ. .1

 הצגת הלוגו החדש של האשכול .2
השירות פעיל כיום בנחף, בענה,  -שירות ניהול מערך הפסולת .3

 גם במג'ד אל כרום. 1/10/2016משגב והחל מ 
ברבעון האחרון התבצעו מבצעי  -ניקיון השטחים הפתוחים .4

  ניקיון בראמה, דיר אל אסד ובענה.
אחמד שיח' מוחמד ציין כי חשוב למצוא שטח לתחנת מעבר ונענה כי 

 אנו נציג פתרון לנושא זה בתכנית הפסולת.
 פתרונות קצה, נראות:   .5
  .מכולות לקליטת הפסולת היבשה הוצבו בנחף ובבענה 
 כנסו כלובים לאיסוף קרטון בראמה ובנחף והחלו בפינוי הו

 הקרטון בנפרד מהאשפה הביתית. 
  מכרז לרכישת כלי אצירה עבור הרשויות בתכנית פורסם

 סביבה שווה.
  הצגת התכנית שהוגשה ואושרה על ידי המשרד להגנת

מליון ש"ח. בתכנית  15הסביבה ובעקבותיו אישר סיוע לאשכול על סך 
 ניתן מענה לסעיפים:

 תחנת מעבר אזורית וטיפול במפגעי פסולת בניין 
 שדרוג והקמת מתקני ומרכזי מחזור 
 שת כלי אצירהרכי 
 רכישת רכבי איסוף וטיפול בפסולת 
 פעילות אכיפה ומוקד אזורי 
 ליווי תפעולי 

חברת בר אור נבחרה לייעץ לאשכול בנושא זה ויחד עם וועדת היגוי 
 שהוקמה לצורך כך אנו בונים בימים אלה את התכנית התפעולית.

הצבת מצלמות שטח מתוחכמות בדיר אל אסד ובמג'ד  -אכיפה .6
 שמסייעות לנו באיתור עברייני פסולת אל כרום

 85עדכון על סטטוס התקדמות בתכנון שביל האפניים על ציר  .7
 )לרבות בחירת מנהלת פרוייקט ומהנדס כבישים(. 

אנו לקראת סיום סקר האנרגיה ביישובי האשכול שמטרתו  .8
 לנסח תכנית להתייעלות אנרגטית ברשויות. 

 

 החלטות שהתקבלו בדירקטוריון:
 חשבון בנק חדש לניהול הפעילות של מערך הפסולתפתיחת  .1
 פיילוט באשכול בית הכרם. במידה והתקציב ייאושר.  -פרוייקט קידום בריאות .2
 מליון ש"ח. 3פרוייקט שיתוף פעולה עם האשכולות האזוריים.  -ישראל דיגיטלית .3
 שירות ליבה שני. גיוס משאבים עבור הרשויות. כחצי מיליון ש"ח -יחידה כלכלית .4
 הייפא אסדי ובתיה כץ חברות חדשות בוועדת המכרזים וכ"א של האשכול .5

 
 בברכה,

 אשכול בית הכרם
 כתבה: מרגריטה לייבמן וייס

 נוכחים:
ראש עיריית כרמיאל, יו"ר  -עדי אלדר

 הדירקטוריון
ראש מועצה מקומית  -אחמד דבאח

 דיר אל אסד, סיו"ר הדירקטוריון
ראש מועצה  -עומר עיסמאעיל

 נחף מקומית
 מנכ"ל עיריית כרמיאל -דוד מלכה

 משגב, נציגת ציבור -עידית בנאורי
 ראמה, נציג ציבור -אמיל נח'לה
מנהל מחלקת תברואה  -נג'יב חוסיין

 ורישוי עסקים, מ. מ. נחף
מג'ד אל כרום,  -אחמד שיח' מוחמד

 נציג ציבור
 כרמיאל, נציגת ציבור -בתיה כץ

מנהל מחלקת תברואה  -שאהב עלי
 ורישוי עסקים, מ.מ. בענה

מנהלת מחלקת תברואה  -הייפא אסדי
 ורישוי עסקים, מ. מ. דיר אל אסד

מנכ"לית אשכול בית  -רונית עובדיה
 הכרם

עוזרת מנכ"לית  -סמיחה אדריס
 אשכול בית הכרם


