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 מקבץ ינוח ג'תכנית ת. סטאטוס 1
 

 2016אפריל :  תחילת עבודה

 בהנהלת שמואל אפוטה envirotech:  חברה מבצעת
 

 איסוף נתונים רשות מקומית
 מצב קיים

 

 מיפוי כלי אצירה
 ומיפוי מפגעים

 )סקר שטח(

ניתוח ממצאים 
 בחינת חלופות

 דו"ח מסכם

 קיימת טיוטה בוצע בוצע בוצע ינוח ג'ת
 קיימת טיוטה בוצע בוצע בוצע מעיליא
 קיימת טיוטה בוצע בוצע בוצע גוש חלב
 קיימת טיוטה בוצע בוצע בוצע פסוטה
 קיימת טיוטה בוצע בוצע בוצע חורפיש
 קיימת טיוטה בביצוע בוצע בוצע פקיעין

 קיימת טיוטה בוצע בוצע בוצע בית ג'אן
סמיע -כסרא  קיימת טיוטה בוצע בוצע בוצע 

 

 .התוכנית לקראת סיום  .: רשויות האיגוד )*( בסימון צהוב   
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 2016יוני :  תחילת עבודה

 .אורן נועם מנהל פרויקט . AVIV AMCG:  חברה מבצעת
 

 איסוף נתונים רשות מקומית
 מצב קיים

 

 מיפוי כלי אצירה
מפגעיםומיפוי   

 )סקר שטח(

ניתוח ממצאים 
 בחינת חלופות

 דו"ח מסכם

 קיימת טיוטה בתהליך בוצע בוצע מזרעה
 טרם בוצע בתהליך בתהליך בתהליך ג'וליס

 טרם בוצע בתהליך בתהליך בוצע כפר יאסיף
 טרם בוצע בתהליך בתהליך בוצע  אבו סנאן

 טרם בוצע בתהליך בתהליך בוצע ג'דידה מכר
 טרם בוצע בתהליך בתהליך בתהליך ירכא

 

 .2017צפי לסיום התוכנית בכל הרשויות רבעון ראשון של . : רשויות האיגוד )*( בסימון צהוב  

 

 

 

 

 



  ליווי תפעוליסטאטוס . 3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : רשויות האיגוד )*( בסימון צהוב

להסדרת מערך הפסולת לסוגיה : הכנת מכרזים היועץ הנבחר בכל רשות ילווה את הרשות בכל הקשור 
לפינוי פסולת, הכנת מכרזי רכישה ותשתיות, בדיקת חוזים והסכמים, ליווי הרשות מול תאגידי הפסולת, 

 פיקוח על עבודות ועוד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תחום פסולת, איגוד ערים לאיכות הסביבה , גליל מערבי.רכזת  –רשמה: לורנס עמר 

 "ליווי תפעוליסטאטוס מכרז " שם רשות מס"ד
 

  מקבץ ינוח ג'ת
 נבחר יועץ – פורסם ג'ת-ינוח 1
 אין עדיין תוצאות  – פורסם מעיליא 2
 נבחר יועץ – פורסם גוש חלב 3
 נבחר יועץ – פורסם פסוטה 4
 נבחר יועץ – פורסם חורפיש 5
 נבחר יועץ – פורסם פקיעין 6
 נבחר יועץ – פורסם בית ג'אן 7
 נבחר יועץ – פורסם סמיע-כסרא 8

  מקבץ מזרעה
 נבחר יועץ – פורסם מזרעה 9

  היועץ המשפטיהמכרז בבדיקת  ג'וליס 10
 אין התחייבות בינתיים –לא פורסם  כפר יסיף 11

 אין עדיין תוצאות – פורסם אבו סנאן 12

 אין עדיין תוצאות – פורסם ג'דידה-מכר 13

 נבחר יועץ – פורסם ירכא 14


