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מסקנות והמלצות – פרוייקט מחזור
 -1מינוי צוות לניהול הפרוייקט
א – בראש הצוות יעמוד ראש המועצה.
ב – המנהל הפעיל והמוביל בצוות יהיה מ"מ ראש המועצה ( האחראי על התחום כעת ).
ג – אחראי ביצוע – מנהל המחלקה לאיכות הסביבה.
ד – בנוסף יכלול הצוות את גזבר המועצה ו 3 -חברי מליאה שיבחרו.
המטרה -גיבוש תוכנית לביצוע וסיום מהיר של הפרויקט והשגת היעדים הכמותיים והכספיים.
ראש המועצה יהיה אחראי להסרת חסמים שמונעים התקדמות מול תאגיד ת.מ.י.ר ובמידת הצורך
מול מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה והשר.
באחריות הצוות:
 -2גיבוש אופן תפעול הפרויקט
א – הקפאת הצבת הפחים הכתומים ב 3-4 -הישובים שתוכננו עד לגיבוש תכנית אפקטיבית ( אופן הצבת
הפחים /אופן הטיפול מול התושבים להטמעת המחזור בלוח זמנים קצר) להשגת המטרות -שלחתי כזו
לבכירי המועצה.
ב – יצירת בסיס נתונים ודוחות ניהוליים שוטפים לקבלת החלטות -אין כאלה.
 -3טיפול בהפחתת עלויות פינוי אשפה
א – בחינת המעבר לתשלום פר יום עבודה למשאית קבלן -על פניו נראה עדיף על תשלום להנפה/עד
שמספר הפחים ירד משמעותית.
ב – טיפול בחוסר היעילות של צוותי המועצה תוך בחינה של האפקטיביות/עלות לטון/ק"מ של כול צוות.
בנוסף-בדיקת כדאיות הקטנת מספר הצוותים העצמיים.
ג – בחינת השימוש ברכבי המועצה במשמרת שנייה באמצעות צוות מיקור חוץ על חשבון הקבלן.
 -4תקציב למשטחי אצירה והיבטים הקשורים בו
א  -הקפאת כול העיסוק בעניין עד לסיום ביצוע הפרויקט ובחינת השפעותיו על מראה הרחוב.
ב – הקפאת ביצוע משטחי אצירה בכול מושב היוגב אלא אם כן יוסבר ההכרח לביצוע בשעה שאין
תקציב מספיק לביצוע בכול הישובים.
ג – קביעת קריטריונים אוביקטיביים לחלוקת התקציב בין הישובים.
ד – בחינת חלופות אחרות לניצול תקציב זה .
ה – יצירת מודעות בקרב התושבים להצבת הפח באופן מוצנע לאחר הריקון.
 -5בחינת דרכי התקדמות ( אם יש ) בנוגע להפרדת פסולת רטובה
 -6גיבוש הליך מסודר של דיווח מעקב החלטות המליאה -באחריות ראש המועצה/לא רלבנטי
לצוות.
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