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מבוא
דבר ראש המועצה

גדי אלפסי עו"ד

עובדים, עובדות, חברי מליאה וציבור יקר,

המועצה.  ליסוד  השלושים  שנת  את  סימלה   2019 שנת 

ונסקור  שנה  סיכום  דוח  להניח  ממנהגנו  נחרוג  זאת  לאור 

עבודה  שנות  שלושים  במהלך  שנעשתה  הרבה  העשייה   את 

הכימית  והתעשייה  המדינה  של  האחורית  מ"החצר  במועצה, 

מיטב  פי  הנגב הפועל על  כלכלי של  לעוגן  המזהמת באזור" 

התקנים להגנת הסביבה ולרווחת הציבור במדינה.

הקמת המועצה נעשתה בצו ממשלת ישראל בשנת 1989. על 

צו היסוד חתום כבוד השר הרב אריה מכלוף דרעי - שר הפנים 

וראש הממשלה דאז יצחק רבין ז"ל. עד החלטה זו, אתר רמת 

חובב שימש כאתר פסולת כמעט פיראטי. שפכים רבים הוזרמו 

לנחלים סביב וזיהמו את הקרקע ומי התהום, )זיהום המטופל 

עד היום ע"י המועצה בהשקעות עתק(. 

תקנות  את  ולהסדיר  לטפל  החלה  המועצה  הקמתה,   עם 

הטיפול במזהמים ובזיהום עצמו. כפי שניתן לראות, בכל שנה 

הושקעו שעות עבודה רבות של מיטב המוחות לטיפול בזיהום 

ומיליוני שקלים בתחום. במקביל לפיתוח התשתיות שכללו גינון, 

 כבישים, תאורה, ניקיון, מדרכות דרכי מעבר ועוד. פעולות לשינויי

עתק  הון  השקיעו  אשר  רבים  יזמים  משכו  הקרקע  בשימושי 

ולמקור הכנסה עצום  שהפך את המועצה לעוגן כלכלי בנגב 

למדינה. לעניין זה מצורפת מצגת סיכום תקופה זו.

שנת 2019 התאפיינה בעיקר בהמשך התנופה לפיתוח מחד, 

בתב"ע  העבודות  בסיום  וטיפול  העבר  במפגעי  טיפול  המשך 

המועצה ורישות  המועצה  מבנה  של  הפיתוח  עבודות   ,40 

במערך מצלמות. במסגרת השינויים במצבת כח האדם, אפשר 

לברך את מהנדס המועצה הנכנס אינג' איתי קריספין וכן את 

מנהל אגף התפעול והלוגיסטיקה בועז לוין, עיבוי וחיזוק מוקד 

המועצה, גיוס וטרינרית וכן עיבוי אגף ההנדסה בבודקת תכניות 

אשר מהווה כח משימה לטיפול בבנייה המסיבית אשר החלה 

בתע"ש-אלביט. 

אשר חשמל  מהנדס  הצטרף  והלוגיסטיקה  התפעול   לאגף 

החליף את המהנדס שפרש לגמלאות. באגף להגנת הסביבה 

 גויס מפקח/בודק שפכים. תפקיד חשוב נוסף שלא היה בעבר

הינו מחסנאי אשר מופקד על כל המחסנים וכפוף למנהל הרכש. 

 יש לציין  שמהלך  זה  תרם  רבות לחיסכון וסדר בכל מצאי

גב' אילנית בן חמו  )אינוונטר( של המועצה. ביחידת ההנהלה 

תשמש כרכזת חופש המידע ואחראית על מדיה ודיגיטל.

השנה  במהלך  לפניכם,  המונחת  בחוברת  לראות  שניתן  כפי 

מספר  השונים,  אגפיה  באמצעות  המועצה,  ניהלה  החולפת 

וחלקם  מתמשכים,  פרויקטים  מרביתם  במקביל.  פרויקטים 

הראשון  השלב  הושלם  זו  בשנה  למשל,  חדשים.  פרויקטים 

תאורה  הותקנה  במסגרתו  אנרגטית,  התייעלות  בפרויקט 

סולארית בכביש הגישה הראשי בפארק התעשייה. מהלך זה 

יביא לחסכון אנרגטי של כ-60% בצריכת החשמל.
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הנגזרים פרויקטים  בקידום  המשיכה  המועצה  זה,  לצד 

לקחה  שהמועצה  רב-שנתיים,  ומתהליכים  הגישור  מהסכם 

למפעלים. ומסירתן  אידוי  בריכות  ריקון  כדוגמת  עצמה,  על 

המועצה  ממשיכה לפקח על  המפעלים  על  מנת  למנוע, 

טכנולוגיים  באמצעים  וזאת  בסביבה,  פגיעה  שניתן,  ככל 

ובאמצעים אחרים. 

זו היתה עבורנו מאתגרת במיוחד, זאת לאור העובדה,  שנה 

נוספים שטחים  קלטה  חובב  נאות  התעשייתית  שהמועצה 

במסגרת תחום אחריותה המוניציפלית. השטחים המזרחיים 

לכביש 40 יאכלסו את מתחם תע"ש שהחל את בניית מפעליו 

וחברת  מקורות  שמן,  גבעת  מ"ר,  אלף  כ-20  לאכלס  ואמור 

הקשור בכל  המיטבית  לקליטתם  פועלת  המועצה  חשמל. 

תפעול  סביבתי,  ניהול  אבטחה,  הנדסיות,  תשתיות  לנושאי 

הוא  שכן  רבות,  משמעויות  בעל  הינו  זה  מהלך  אדם.  וכוח 

שטחים  מתוספת  כתוצאה  פעילות  בתוספת  מתבטא 

משמעותית,  תעשייתית  פעילות  עם  ומבודדים  מרוחקים 

פוטנציאל  בעלי  מסוכנים  בחומרים  שימוש  המערבת 

כגון:  אוכלוסייה  ריכוזי  לסכן  עלול  אשר  גדול,  השפעה 

נוספים.  וישובים  שלום  שגב  שבע,  באר  ההדרכה,  קריית 

חשבונות והגשת  השטחים  מדידת  של  ראשון  שלב 

החל  ההשגות  ושלב  הסתיים  המזרחיים  למפעלים  ארנונה 

כאשר מפעל מקורות חתם על הסכם פשרה.

להיות  ימשיך  חובב  בנאות  שהפארק  היא  העיקרית  מטרתנו 

בשיקול  לפעול  נמשיך  הנגב.  באזור  הגדול  העוגן התעסוקתי 

כלכלי,  בפיתוח  הצורך  בין  המשלבת  אחראית  ובראייה  דעת 

למען  הסביבה  על  והגנה  בפארק  התעסוקה  יכולות  הגדלת 

הדורות הבאים. המועצה ממשיכה לפגוש יזמים מרחבי הארץ 

על מנת לגרום להם להגיע ולהקים את מיזמיהם בנאות חובב. 

המלצות  כעשר  נתנו  הבאות  לשנים  וההרחבה  הפיתוח  בעניין 

להקצאות קרקע לצורך הקמת מפעלים חדשים ברחבי המועצה. 

כמו כן נוהל מו"מ עם רמ"י בעניין הקמת תחנה סולארית גדולה 

החליטו  החשמל  רשות  עם  ביחד  רמ"י  הפארק  באתר  נוספת 

על פרסום מכרז משותף בגודל של 1,400-1,700 דונם. הפיתוח 

יבוצע ע"י המועצה המקומית שלנו. 

המועצה,  ביעדי  ועמידה  האסטרטגית  התוכנית  יישום  המשך 

שהוגדרו לשנת העבודה הקרובה, מתאפשרים הודות לעובדי 

ומנהלי המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב ועל כך מיטב 

הברכות.

בכבוד רב,

גדי אלפסי, ראש המועצה
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פרופיל המועצה

הסבר על הדו"ח פארק אקו תעשייתי 

המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב הוקמה בשנת 1989 

חובב". ל"נאות  שונה  שמה   2013 ובשנת  חובב",  "רמת   בשם 

התעשייתית  הפעילות  על  לפקח  במטרה  נוסדה  המועצה 

האיזור לפיתוח  לדאוג  חובב,  נאות  תעשייתי  האקו   בפארק 

ולהעניק את השירותים הדרושים לפעילות המפעלים. 

המועצה ממוקמת במרחק של כ-12 ק"מ מדרום לבאר שבע, 

וברדיוס של כ-40 ק"מ מהיישובים ירוחם, דימונה, ערד וקריית 

ההדרכה של צה"ל בצומת הנגב. 

סביבה,  איכות  עיקריים:  תחומים  בשלושה  פועלת  המועצה 

הסביבה,  איכות  בתחום  תשתיות.  ופיתוח  לחירום  מוכנות 

וטיפול במפגעי  המועצה פועלת לקידום ההגנה על הסביבה 

ציבורית. ואחריות  שקיפות  מקצועיות,  על  שמירה  תוך   עבר, 

 בתחום החירום והביטחון, המועצה מקדמת תוכניות רב שנתיות

וקיום  הצטיידות  לרבות  לחירום,  התעשייה  פארק  להערכות 

הביטחון כוחות  עם  משותפים  ותרגילים  עבודה   ממשקי 

ופיתוח  לאחזקה  אחראית  המועצה  כן,  כמו  באזור.  וההצלה 

מקומית  וועדה  פועלת  במועצה  ציבוריים.  ושטחים  תשתיות 

וליזמים.  למפעלים  היתרים  למתן  שאחראית  ובנייה,  לתכנון 

במקביל המועצה הינה הסמכות להנפקת רישיון עסק. 

במליאת ולצדו  הפנים  שר  נציג  משמש  המועצה   בראשות 

)אדמה התעשייה  מפעלי  נציגי   3  – חברים   8 עוד   המועצה 

ציבור נציגי   3 טק(,  וטבע  ברום  תרכובות   - כיל   מכתשים, 

הנגב רמת  אזורית  מועצה  שבע,  )באר  השכנות   מהרשויות 

ומועצה אזורית אשכול( ו – 2 נציגים נוספים ממשרדי ממשלה 

)משרד הכלכלה ומשרד הבריאות(.

הפארק מהווה עוגן כלכלי מרכזי בנגב ומודל ייחודי לתעשייה 

בת קיימא וצמיחה ירוקה בישראל ובעולם.

והמפעלים  דונם  כ–80,000  פני  על  מתפרש  הפארק  שטח 

שבשטחו מהווים מקור פרנסה עבור כ– 11,000 משפחות. 

היקף הייצוא של כלל המפעלים בפארק נאמד בכ–4 מיליארד 

חובב  נאות  פארק  תעשייתי,  אקו  כפארק  בשנה.  דולר 

וסינרגיה  קשרים  ופיתוח  ירוקה  צמיחה  של  לעקרונות  מחויב 

לו. ומחוצה  הפארק  בתחומי  והמרכיבים  השותפים  כל   בין 

המפעלים בין  פעולה  ושיתופי  קשרים  של  מערך   באמצעות 

המחויבות את  לממש  ניתן  המועצה  לבין  בפארק   הפועלים 

לשימוש מושכל במשאבים והפחתת הפליטות לסביבה: לאוויר, 

לקרקע ולתת-הקרקע. 

המסמך שלפניכם הינו תמצית פעילות המועצה בשנת 2019. 

הנהלת של  מידע  ואיסוף  בקרה  מנגנון  על  מתבסס   הדו"ח 

המועצה והיחידות השונות. המידע שמופיע בדו"ח הינו מעודכן 

ליום כתיבת הדו"ח ומתייחס לשנה החולפת. 

או המועצה  באתר  לראות  ניתן  המלא  המידע   את 

באמצעות פניה מסודרת במסגרת חוק חופש המידע. 

אנו נשמח לשמוע הערות, הצעות או התייחסויות לדו"ח או לפעילות 

'צור קשר' באתר  המועצה. ניתן לפנות אלינו באמצעות טופס 

האינטרנט בכתובת www.neot-hovav.org.il או לממונה על 

ilanit@neho.org.il חוק חופש המידע לכתובת

spine B7 :מיכלים | ציור וצילום
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מליאת המועצה

דיוני המליאה פתוחים לציבור הרחב והפרוטוקולים מתפרסמים באתר האינטרנט של המועצה	 

במהלך שנת 2019 התקיימו 11 ישיבות מליאה	 

מליאת המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב מונה תשעה חברים בהרכב הבא: 

גדי אלפסי

יגאל צרפתי

ד"ר אלי רוזנברג

יוסי גולדשטיין

משה יחזקאל

שמעון אלמליח

מוטי אברג'ל

מאיר יפרח

ד"ר ארנונה אייל

ראש המועצה

הוחלף ביולי ע"י ד"ר איזבלה קרקיס

הוחלף בספטמבר ע"י הדרן עולמי

הוחלף בספטמבר ע"י אלעד מוזיקנט

משרד הפנים

משרד הכלכלה

משרד הבריאות

אדמה )מכתשים(

תרכובות ברום )כ.י.ל(

טבע תעשיות פרמצבטיות

מועצה אזורית רמת נגב

מועצה אזורית אשכול

עיריית באר שבע

רשימת חברי המליאה לשנת 2019

 שלושה נציגי ממשלה

משרד הפנים )ראש המועצה(,

משרד הכלכלה )סגן ראש המועצה(

משרד הבריאות

 שלושה נציגי רשויות שכנות

עיריית באר שבע

מועצה אזורית רמת נגב

מועצה אזורית אשכול

 שלושה נציגי תעשייה

טבע תעשיות פרמצבטיות

תרכובות ברום )כ.י.ל(

אדמה-מכתשים

shutterstock :אילוסטרציה



חוק חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998 )להלן החוק( אשר נכנס 

תושב  או  ישראלי  אזרח  לכל  כי,  קובע   1.9.1999 ב-  לתוקפו 

הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק.

ניתן למצוא את הפרוטוקולים  באתר האינטרנט של המועצה 

הפרסומים  את  וכן  המועצה  וועדות  המועצה,  מליאת  של 

הדרושים לפי חוק חופש המידע.

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות בכתב לממונה על חוק חופש 

הגברת   – חובב  נאות  תעשייתית  המקומית  במועצה  המידע 

אילנית בן חמו. 

הממוקמים  המועצה  למשרדי  מראש,  בתיאום  להגיע,  ניתן 

בחומרים עיון  לשם  חובב  נאות  האקו-תעשייתי  בפארק 

פיהן  שעל  המנהליות  להנחיות  המועצה,  לפעילות  הקשורים 

המידע ועלוני  לחוברות  וכן  העזר,  חוקי  פועלת,  המועצה 

שפורסמו בעבר.

באמצעות ייעשה  בחומרים  עיון  לשם  הגעה  תיאום 

)14:30  -  8:30 בשעות  א'-ה'  )בימים  08-6543149 טלפון 

ניתן  המידע  חופש  חוק  במסגרת  בקשות   - ליבכם  לתשומת 

לשלוח באמצעות הדואר לפי הפירוט הבא:

לכבוד

אילנית בן חמו – הממונה על חוק חופש המידע

מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

ת.ד. 360 באר שבע 84102

shutterstock :אילוסטרציה

shutterstock :אילוסטרציה



הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

סה"כ

עילות דחייה מרכזיות
לא נמצאו בקשות שנדחו/נענו חלקית

זמן טיפול

6

0

0

0

0

0

6

₪ 60

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור

בין 16-30 ימים

אגרות
סכום האגרות שניגבו במסגרת בקשות חוק חופש המידע

מעל 120 ימיםבין 61-120 ימים

בקשות בקשות3 בקשות2 1

8



חזון המועצה

עיסוקי ליבה

יעדים ל-2020

הגנה על הסביבה

פיקוח אחר הפעילות התעשייתית, טיפול והגנה	 

על הסביבה וטיפול במפגעי עבר

התכוננות ומוכנות לאירוע חירום ולשעת חירום	 

תפעול שוטף, איכותי ומתקדם בראי "מועצה ירוקה"	 

עידוד יזמים וקליטת מפעלים חדשים	 

פיתוח וטיפוח ההון האנושי	 

פיתוח קרקע לתעשייה, 	 

פיתוח תשתיות המועצה והמרחב הציבורי 

מתן שירות יעיל הדרוש לפעילות המפעלים	 

וקידום עקרון הסינרגיה

מעבר המועצה למשכנה החדש	 

והשלמת הקמת מרכז המבקרים

פיתוח תשתיות

לתעשייה

היערכות לחירום

ורציפות תפקודית

פיקוח על פעילות

המפעלים

המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב:

מודל לניהול פארק אקו-
תעשייתי המהווה אבן שואבת
לתעשייה ועוגן כלכלי בנגב.

shutterstock :צילום

9



GRIFFIN :שדרות הדקלים וכיכר טבע | צילום
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יעדים ל-2020
ביצוע סריקת ארכיון וקישור החומר למערכות המידע הקיימות 

לאחר בחירת קבלן זוכה.

במועצת אגף הנדסה ובניה  לתכנון  המקומית  והוועדה  ההנדסה  אגף 

ומרכז המועצה  מבנה  הקמת  להשלמת  פועלת  חובב  נאות 

המבקרים, קידום פרויקטים בפיתוח ויישום חובותיה הקבועים 

אדם  כוח  בקליטת  התאפיינה  שחלפה  העבודה  שנת  בחוק. 

חדש ליחידה, והכשרת כוח אדם קיים לטיפול בנושא הרישוי.

3 בניית  הסתיימה  השנה  פיתוח,  בתנופת  נמצאת  המועצה 

מיזמים חדשים בליווי מלא של יחידת ההנדסה, ונמצאים בבניה 

עוד 4 אתרים נוספים. בנוסף, המועצה מקדמת פרויקטים בסך 

70,000 אלפי ש"ח.

יעדים ל-2020
ביצוע סקר עבירות בניה במועצה.	 

ביצוע סקר שינויים ראשון למועצה )2020-2018(.	 

ליווי ביצוע סקר ארנונה וסקר נכסים במועצה.	 

ביצוע 100% מתוכנית סיורי הפיקוח.	 

ביצוע סקר היתרים מלא לאתרים חדשים: חברת חשמל, 	 

.PRMS ,אלביט, תש"ן, מקורות

בקשות
שהוגשו

30

נמסרו למבקש 9 היתרי בנייה | 30%

נפתחו 3 תיקי אכיפה | 13%

סיורי פיקוח
במפעלים

23

רישוי

אכיפה ופיקוח

11



הקצאות קרקע וקליטת מפעלים

סה"כ 23 תהליכים

לימוד נהלי משרד הכלכלה וכתיבת נוהל מקומי לקידום 	 

המלצות להקצאות קרקע.

קרקע	  הקצאת  לתהליך  חדש  משמעותי  יזם  קידום 

במועצה.

שיפור הידע והתהליכים באמצעות ביקור באזורי תעשיה 	 

"מתחרים": עידן הנגב, דימונה, ירוחם, באר-שבע, מרחבים.

המלצה על הקצאה תוך חודשיים מפניה ראשונית )טופס 	 

מלא, וקבצים נלווים(.

תהליך
הקצאה

16 יזמים

תהליך
בנייה

4 מפעלים

סיום
בנייה

3 מפעלים

אתר בית הגנזים – שייך לחברת	 

"בית הגנזים", האתר משמש

לאחסנה, אחזור וגניזת מסמכי

נייר ללקוחות שונים.

א. אחים אליהו – מגרש חניה	 

הכולל משרדים, ממ"ד ותחנת

תדלוק פנימית, האתר מופעל ע"י 

חברת פרידנזון

י.מ הנדסה אופטית – תחנת דלק 	 

מרווחת, וחנות נוחות, האתר

מופעל ע"י חברת דלק

אחים ארג'ואן – מפעל ייצור	 

פאנלים מבודדים

א.י.ל סטיל – מפעל לגלוון	 

וצביעת מוצרי מתכת

צינורות מזרח תיכון – מפעל	 

מוביל במשק העוסק בייצור

צינורות מתכת גדולי קוטר

סלע מוצרי בטון – מפעל ייצור	 

מוצרי בטון לתשתית ובניה

אגף ההנדסה מלווה 16 יזמים המבקשים 

להקים בנאות חובב מיזמים חדשים 

הנמצאים בתהליך הקצאת קרקע מול 

משרד הכלכלה.

יעדים ל-2020

shutterstock :אילוסטרציה
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מבנה המועצה ומרכז המבקרים

2019
בתהליך בנייה

2020
סיום עבודות

פרוייקטים

תב"ע 40 פיתוח תשתיות שלב ב'

2019
פרסום מכרז

2020
תחילת עבודות

shutterstock :אילוסטרציה

מרכז המבקרים | מיכאל גולברג



גשר מעל נחל סכר

2019
שלב התכנון

2020
פרסום למכרז

שצ"פ 60 דונם

2019
שלב התכנון

2020
פרסום למכרז

נחל סכר | צילום: מיכאל גולברג

14

GRIFFIN :שצ"פ 60 | צילום



כביש 16 ופיתוח מגרשים סמוכים

2019
שלב התכנון

2020
פרסום למכרז

אתרי הטמנה

2019
שלב התכנון

2020
פרסום למכרז

shutterstock :אילוסטרציה

shutterstock :אילוסטרציה



תשתיות ועבודות עפר למפעל סלע

2019
ביצוע

shutterstock :אילוסטרציה
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15

סלילת כבישים
בבריכות אידוי

כביש חירום
ב"ש נאו"ח

פרויקטים מיועדים ל-2020

shutterstock :אילוסטרציה

shutterstock :אילוסטרציה



הארכת
כביש 5

חסימות
ושערים

shutterstock :אילוסטרציה

הארכת כביש 5 | דימה חוטוקוביץ
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התקציב הרגיל לשנת 2019 עמד על סך של 65,559 אלפי ₪. 

קיטון בשיעור של כ- 4% לעומת תקציב 2018 )68,500 אלפי ₪(.

הסתכם    2019 לשנת  מהמפעלים  הארנונה  הכנסות  תקציב 

בכ- 36,827 אלפי ₪.

 2019 לשנת  פעמיות  וחד  כלליות  פעולות  הוצאות  תקציב 

הסתכמו לסך של 29,518 אלפי ₪.

שלגזברות והמטרות  היעדים  על  מושתת   2019 לשנת   התקציב 

תכוניות ועל  המועצה,  ראש  ידי  על  שהוגדרו  כפי   המועצה, 

 עבודה מקושרות תקציב, שהוכנו על ידי מנהלי היחידות. היעדים

החלטות  חוק,  פי  על  המועצה  ממחויבות  נגזרו  והמטרות 

והנחיות הרשויות, מליאת המועצה ומסגרת תקציב ההכנסות.

תקציב רגיל

תמצית התקציב הרגיל לשנת 2019 )באלפי ש"ח(

תקציב 2019תקציב 2018פרטים

הכנסות

33,84336,827ארנונה

)10,000(0חלוקת הכנסות

22,71623,178הכנסות מים

11,1581,053יתר עצמיות

7831,053תקבולים אחרים

68,50065,559סה"כ הכנסות

הוצאות

)14,038()12,122(שכר כללי

)29,518()35,871(הוצאות כלליות וחד פעמיות

)20,431()19,006(הוצאות מים

)1,572()1,501(פירעון מלוות והוצאות מימון

)65,559()68,500(סה"כ הוצאות

00עודף / )גרעון(
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התפלגות תקציב הוצאות לפי אגפים

התפתחות תקציב שנתי ותקציב הארנונה

מנהל כללי, כספי | 12%
חד פעמי | 2%

יחידת הנדסה | 12%
שמירה ובטחון | 10%

משק מים | 32%
יחידת תפעול | 19%

יחידה סביבתית | 13%

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

תקציב שנתי באלפי ₪                     תקציב ארנונה באלפי ₪

shutterstock :אילוסטרציה
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תב"ר )תקציב בלתי רגיל(

תנופת  של  בעיצומה  נמצאת  חובב  נאות  התעשייתית  המועצה 

פיתוח והתחדשות בשנים האחרונות. בשנת העבודה 2019 הושם 

פיתוח  סביבתיים,  תהליכים  השלמת  התשתיות,  בשדרוג  דגש 

תב"ע 40, הקמת מבנה המועצה ומרכז מבקרים וקליטת מפעלים 

חדשים. בנוסף להקצאת תקציבים ממקורות עצמיים יוקצו השנה 

וביצוע  ובשנים הבאות תקציבים ממשרד הכלכלה לטובת תכנון 

תשתיות ופיתוח ההרשאה התקציבית סך 72,778 אלפי ₪. 

בנוסף, המשרד להגנת הסביבה יעמיד הרשאה תקציבית סך 

7,000 אלפי ₪ לטובת שיקום בריכות האידוי.

תקציב הפיתוח לשנת 2019 הביא לידי ביטוי את המשך תנופת 

של בהיקף  פרויקטים,   42 כ  עם  הפארק,  ברחבי  הפיתוח 

כ-300,000 אלפי ₪. יתרת התקציב להמשך ביצוע הפרויקטים

כ- 150,000 אלפי ₪.

אומדן כולל לפרויקטים לפי יחידות

הנדסה | 75%
תפעול | 6%

יחידה סביבתית | 12%
חירום וביטחון | 6%

הנהלה | 1%

shutterstock :אילוסטרציה
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הקרן לעבודות פיתוח וקרנות אחרות

קרנות המועצה

בלתי  תקציבים  למימון  מיועדים  פיתוח  לעבודת  הקרן  כספי 

רגילים, בהתאם לאישורים של משרד הפנים ומליאת הרשות.

מהיטלי  המועצה  תקבולי  נרשמים  פיתוח  לעבודות  בקרן 

הפיתוח,  בעבודות  בעלים  מהשתתפות  וביוב,  השבחה 

וממקורות אחרי המיועדים למימון עבודות פיתוח.

תקציביים  מקורות  יעוד  כולל   2019 לשנת  הקרנות  תקציב 

צנרת  לשיקום  )הקרן  אחרות  וקרנות  הפיתוח  לקרן  שוטפים 

לחידוש  הקרן  המועצה,  לתביעות  מיועדת  הקרן  וביוב,  מים 

רכבים, הקרן למערכות ניטור הסביבה( בסכום כולל של 2,565

אלפי ₪. הפרשה לקרנות תוקצבה על פי תכנית העבודה הרב 

שנתית.

הקרן לעבודות פיתוח | 42%
הקרן לחידוש ופיתוח מערכת מים וביוב | 26%

קרן היטל השבחה | 8%
קרן לסגירה ושיקום תאי הטמנה | 2%

קרן לתביעות משפטיות | 10%
קרן מיועדת למערכות ניטור הסביבה | 3%

קרן לשמירת איכות הסביבה | 1%
קרן לחידוש רכבים | 1%

קרן לשיקום קרקעות מזוהמות, בריכות אידוי
וטיפול במי תהום | 7%
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איכות אוויר
במגוון  אוויר  ניטור  מבצע  במועצה  הסביבה  להגנת  האגף 

)ניטור  הזיהום  במקורות  מבוצע  הניטור  כלים.  של  רחב 

המפעלים  גדרות  על  פתע(,  בדיקות  בארובות,  רציף 

אוכלוסייה לריכוזי  וסמוך  ייעודי(  ודיגום  ניטור   )תחנות 

)באמצעות תחנות ניטור(. 

ניטור האוויר בתחנות ניטור אוויר מתמקד בבחינה האם ישנה 

חריגה מערכי סביבה שנקבעו בוועדת אלמוג. הניטור מבוצע 

פארק  שטח  )בתוך  במרחב  הפזורות  ניטור  תחנות  ב-10 

התעשייה ובריכוזי אוכלוסייה מסביב(. 

תחנת ניטור אויר הועתקה אל גבעת התצפית, כך שמיקומה 

הנוכחי מיטבי - ללא מיסוך של הטופוגרפיה.

חריגות שנמדדו בתחנות הניטור:

אגף להגנת הסביבה
האגף להגנת הסביבה בנאות חובב מונה 16 עובדים – מהנדסים, 

הנדסאים ומומחים בתחומי הטיפול של היחידה: אוויר, קרקע, 

נעזרת  היחידה  עסקים.  ורישוי  חומ"ס  שפכים,  הקרקע,  תת 

במיטב האמצעים הטכנולוגיים הקיימים בעולם )GCMS(, לצד 

הפעלת חוקרים ומומחים חיצוניים בעלי ניסיון בתחומם. האגף 

מהווה את אחד מזרועות האכיפה של המועצה וזאת באמצעות 

מערך בדיקות ודגימות, כלי הרישוי השונים ובקרה שוטפת אחר 

הפעילות התעשייתית והטיפול הסביבתי בפארק. 

שדרוג מבני
תחנות ניטור

כולל החלפת כל

הגלאים הרציפים

בתחנות: באר שבע,

שגב שלום וצומת הנגב 

בנזן בירוחם - נמצא כי בוצעו 

עבודות תשתית נרחבות 

 בקרבת התחנה כולל סלילת

כביש וחנייה.

 H2S בשתי תחנות
 פנימיות- בוצעה פנייה

 למקורות אפשריים

להמשך בירור.

פיתוח יישומון
ניטור אוויר

שידור נתוני ניטור רציף 

ממערך תחנות ניטור אוויר 

של המועצה. האפליקציה 

פתוחה לשימוש ציבורי.

רכישת והפעלת
GCMS מכשיר

לשיפור יכולת גילוי וזיהוי 

בשטח של חומרים אורגנים 

נדיפים. בשנת 2019 בוצעו 

64 דיגומי GCMS נייד.

בדיקות
פתע

בשנה החולפת

בוצעו 51 בדיקות פתע 

בארובות המפעלים

12
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אפליקציית ניטור האוויר
אפליקציה מציגה את הנתונים על פי התקן הישראלי ומאפשרת

לצפות בהם במספר תצורות: לפי אזור גיאוגרפי, מזהם ספציפי

השוואות לבצע  ניתן  כן,  כמו  מטאורולוגים.  ונתונים 

מהנתונים אחד  כל  עבור  זמן  לאורך  ושינויים  מגמות  ולבחון 

חזותית  אינדיקציה  רבדים:  במספר  מוצג  המידע  הנמדדים. 

)ירוק-תקין,  צבעים  של  סקאלה  באמצעות  להבנה(  )קלה 

מידת התאמה של  - המצביע על  אדום-לא תקין(, מדד מספרי 

ותחנת מזהם  לפי  מפורט  מידע  וכן  סביבה  לערכי  הריכוזים 

בחנות בחינם  כעת  להוריד  ניתן  היישומון  את  ניטור. 

באמצעות  App Store וב-   Google Play האפליקציות 

סריקת הקודים או בחיפוש "נאות חובב ניטור אוויר" במנוע החיפוש.

אנדרואיד אייפון

שדרוג תחנות ניטור אוויר | צילום: עודד עמר

(shutterstock + אילוסטרציה: לוקו גרופ )צילום מסך
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אירועי ריח

תלונות ריח
85

לא ניתן לשלול שמקורן בנאות חובב | 61%

שאינן קשורות לנאות חובב | 39%

המועצה מבצעת סיורים לאיתור מקורות למטרדי ריח ומפקחת 

על ביצוע הפעולות המונעות את מטרדי הריח במקור.

שפכים

בשנת 2006 התקיים הליך גישור בין המפעלים, המשרד להגנת 

הסביבה, ארגונים ירוקים והמועצה המקומית תעשייתית נאות 

חובב. בהסכם הגישור סוכם כי המפעלים יפסיקו את הזרמת 

השפכים לבריכות המועצה ויקימו בריכות אידוי מפעליות, כך 

שכל מפעל יהיה אחראי על השפכים שהוא מייצר. נכון לימים 

)כיל(  ברום"  "תרכובות  "אדמה-מכתשים",  המפעלים  אלו, 

ו"טבע טק" מעבירים את כל שפכיהם לבריכות אידוי מפעליות.

בריכות  מתפנות  מפעליות,  אידוי  לבריכות  המעבר  במסגרת 

הבריכות  יוקמו  חלקן  על  ייעוד.  וישנו  שישוקמו  המועצה, 

חומרים  של  למטמנות  יהפכו  וחלקן  הנותרות,  המפעליות 

מסוכנים ופסולת יבשה.

טיפול בשפכים

"בחצרות המפעלים"

בריכות

אידוי

שפכים

מיימים

המועצה מבצעת ניטור רציף לשפכים המוזרמים לבריכות. ניטור זה מצביע על ירידה ברמת המזהמים בשפכים לאורך השנים.

ניטור

רציף
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15% מתקני

31% מקומי

54% מפעלי

חומרים מסוכנים

המועצה מספקת מעטפת לאירועי חומ"ס תוך סיוע למפעלים 

המפעלים  העסק,  רישיון  עפ"י  סיכונים.  ובהערכת  בניטור 

את  להקטין  מנת  על  חומ"ס.  אירוע  כל  על  לדווח  מחויבים 

פוטנציאל הסיכון מאירועי חומ"ס, בוצעה הערכת סיכונים ע"י 

ד"ר אלי שטרן. ההמלצות מסקר סיכונים זה הוטמעו בהיתרי 

לצמצם  מנת  על  יושמו,  והדרישות  המפעלים  של  הרעלים 

של לטווח  עד  גדול,  חומ"ס  אירוע  של  ההשפעה  טווח   את 

5 ק"מ מהמועצה.

אירועי חומ"ס
ע"פ היקפים

מתקני – אינו חורג מגבולות המתקן

מפעלי – אינו חורג מגבולות המפעל

מקומי – בגבולות המועצה 

אזורי – מחוץ לגבולות המועצה

ב-2019 לא התרחשו אירועים שחרגו מגבולות המועצה

על מנת לשפר ולשמר את כשירות צוותי החירום
כל המפעלים בצעו תרגילי חרום כנדרש בהיתר הרעלים.

GRIFFIN :אתר אנרגיה סולארית | צילום



202 ק"ג נייר לבן | 9.2%

1,992 ק"ג קרטון | 90.8%

סיורי פיקוח
העסק,  רישיון  בתנאי  המפעלים  עמידת  את  לבדוק  במטרה 

הסביבה להגנת  האגף  רכזי  פליטה,  והיתר  רעלים   היתרי 

 ביצעו במהלך השנה מגוון סיורים במפעלים. במהלכם, נבדקו

הקשורים הנושאים  בכל  מקצועית  מבחינה   המפעלים 

לעמידתם בתנאי רישיון העסק, לרבות התנאים הסביבתיים. 

הכוללים: משולבים  אכיפה  סיורי   76 נערכו   2019  במהלך 

 רישוי עסקים, חומ"ס ושפכים. בנוסף, נערכו 51 בדיקות פתע

מתחקירי כחלק  במפעלים  ביקורים  עשרות  וכן   בארובות 

לחורף, מוכנות  לבדיקת  סיורים  נערכו  כן,  כמו  ריח.   אירועי 

בקשות להיתרי בניה וסיורים בנושא כיבוי אש.

רישוי עסקים ומחזור

בהתאם  עסקים  רישוי  לעניין  רישוי  כגוף  משמשת  המועצה 

להנחיות משרד הפנים.

במועצה ישנם 39 מפעלים וגופים הטעונים רישוי עסקים עם 

סך כולל של 160 פריטי רישוי.

כחלק מהסמכת האגף להגנת הסביבה במועצה, לשמש כזרוע 

ולצורך פיקוח על תנאי  קדמית של המשרד להגנת הסביבה 

רישוי העסקים מבוצעות ביקורות לעמידה בתנאי רישיון העסק, 

היתר הרעלים, חוק אויר נקי לרבות תנאי היתר פליטה וכן חוקי 

העסק,  רישיון  מתנאי  חריגה  ונמצאת  במידה  נוספים.  סביבה 

מדורגים  האכיפה  אמצעי  המפעל.  כנגד  אמצעים  ננקטים 

בכתב  הודעה  בין:  ונעים  העבירה  חומרת  למידת  בהתאם 

ודרישה לתיקון החריגה, קיום ישיבת בירור עם מנהל המפעל, 

קיום ישיבת שימוע בראשות ראש המועצה, התראה וצו סגירה 

ניתן לנקוט במקרים חמורים:  מנהלי. אמצעים נוספים שבהם 

הטלת קנסות וכתבי אישום פליליים. 

בשנת העבודה 2019, ננקטו צעדים שונים ומגוונים נגד מפעלים 

מפרים ,אשר בחצרם נמצאו הפרות.

על פי תקנות איסוף פסולת למחזור )1998( המועצה מדווחת על כמויות הפסולת שהועברו למחזור במהלך השנה. היקפי הפסולת 

שנאספה למחזור באחריות המועצה )באמצעות חברת אמניר(:

בדיקות פתע בארובות

51

סיורי אכיפה משולבים

76

27

נתוני מחזור

איסוף
נייר וקרטון

2,194 ק"ג
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 אגף התפעול והלוגיסטיקה אחראי על תחזוקה וטיפול בכלל

 התשתיות הציבוריות של המועצה, לרבות תשתיות מים, שפכים

סניטאריים  שפכים  המועצה,  לבריכות  המוזרמים  תהליכיים 

המטופלים עד לרמת השקייה, כבישים ציבוריים וכבישים בתוך 

המפעלים, מדרכות, גינון, מערכות חשמל ותאורה. 

ועל התפעול  מערך  כל  על  אמון  האגף  פעילותו,   במסגרת 

ביצוע תפקידיו באופן מיטבי בכלל התשתיות: מערכות המים, 

תחזוקה,  מחשוב,  ניקיון,  יבשה,  פסולת  אתר  כבישים,  טיטוא 

משק, תברואה ומחזור.

השפכים קבלת  על  אחראי  האגף  השפכים,   בתחום 

בצורה והולכתם  שטופלו,  לאחר  מהמפעלים   התהליכיים 

אחראי  האגף  זה,  לצד  האידוי.  לבריכות  ומחושבת  מושכלת 

על ההפעלה השוטפת של מערך השפכים הסניטריים, שכולל 

קבלה וטיפול במתקן הטב"מ ותחזוקת תחנת השאיבה. 

אגף תפעול
ולוגיסטיקה

שיקום בריכות אידוי

מים מושבים

גינון

מחשוב

לקראת  המועצה  של  האידוי  בריכות  ריקון  עבור  הכנה 

הגישור בהסכם  להתחייבות  בהתאם  למפעלים   מסירה 

שנחתם בשנת 2006.

את  הכוללים  דונם  בכ-200  נאמדים  במועצה  הגינון  שטחי 

מ"ק  בכ-7,500  נאמדת  להשקיה  המים  כמות  הבוסתן.  שטחי 

מים שפירים לחודש בממוצע. בשנת 2019 חודש ושודרג הגינון 

בכביש מס' 1 כחלק מתוכנית לשיקום הגינון בפארק ובבוסתן.

מיכלים  הנצלת  כדאיות  לבדיקת  יועץ  עם  התקשר  האגף 

במתקן הטב"ם, לטובת הקמת מט"ש ושימוש בהם להשבת מי 

קולחין להשקיה.

פרויקטי IT שהושלמו בשנת 2019:

מכרז לרכישת חוות שרתים עבור המועצה והעברת המידע 

אל חוות השרתים החדשה תעבור למבנה החדש של המועצה. 

שאיבת בריכות | צילום: יורם קויטה



חשמל

בטיחות בעבודה

סקר קרקע

מחשוב

בשנת 2019 נרכשו והותקנו קישוטי תאורה בפארק בכביש מס' 1. 

רחבי  בכל  בתאורה  וטיפול  להחלפה  עבודות  בוצעו  בשוטף, 

הפארק ובט"מ.

קרקע  סקר  בוצע   ,205 בריכה  לשיקום  העבודות  במהלך 

להנחיות  בהתאם  הבריכה  בהיקף  קידוחים  באמצעות 

הפיקוח  את  מוביל  והלוגיסטיקה  התפעול  אגף  המועצה. 

טכנולוגיות  LDD" המבצעת  החברה  מול  והתיאומים   השוטף 

מתקדמות בע"מ".

המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב מקפידה על תחום 

תעסוקתית.  וגהות  העובדים  בריאות  בעבודה,  הבטיחות 

מחלקת הבטיחות מקפידה על פיקוח, אכיפת חוקים ותקנות 

וכן   "1954  – התשי"ד  העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  "חוק  מכוח 

מכוח "פקודת הבטיחות בעבודה, התש"ל – 1970". 

המועצה מחזיקה בתקן ישראלי OHSAS 18001 ניהול בטיחות 

אמצעים  נקטה  המועצה  כי  המעיד,   – בתעסוקה  ובריאות 

הדרושים בכדי לדאוג לבריאותם ובטיחותם של העובדים. 

המועצה פועלת בהטמעת תקן ISO 45001 המחליף את תקן 

 .OHSAS 18001

בטיחות  הדרכות  קיימה  הבטיחות  מחלקת  השנה  במהלך 

בעבודות  בטיחות  במעבדה,  עבודה  בטיחות  בתחומים: 

תחזוקה, ארגונומיה, נהיגה נכונה, בטיחות אש, עבודה בגובה, 

המידע  מסירת  חשמל,  בעבודות  בעבודות  ראשונה,  עזרה 

הנדרש לעובדים לביצוע עבודה באופן בטוח ובהתאם לתקנות 

ולחוקי הבטיחות. כמו כן , עובדים חדשים וקבלנים נותני שירות, 

מקבלים הדרכות בטיחות בתחום פעילותם. ממונה הבטיחות 

של המועצה, משתתף ב–8 ימי עיון לשמירה על אישור כשירות, 

לפי "תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, 

התשנ"ו – "1996. 

בשנה,  פעמים   8 מתקיימת  במועצה  הבטיחות  וועדת  ישיבת 

עפ"י "חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו". 

אגפי המועצה מקפידים בביצוע עבודה באופן בטוח, לכל אגף 

בהתאם  המעודכנת  בטיחות  לניהול  תכנית  קיימת  במועצה, 

לצורך.  

בשנת 2019 התקיים יום בטיחות בחדר הדיונים של המועצה 

במתקנים  מבדק  נעשה  הדיון  לאחר  העובדים.  בהשתתפות 

ומעבדות המועצה לבדיקת עמידה בחוק.  

כגון:  החוק,  לדרישות  בהתאם  מתקיימים  המוניים  אירועים 

תכנית בטיחות, תכנית האתר. 

סיורי בטיחות – פעמיים בשנה מבוצע סיור בעמדות העבודה 

)מעבדות, מתקן תפעולי, שצ"פ, משרדים(. 

ניטור סביבתי  המועצה מבצעת סקר מקדים לקביעת תכנית 

הבטיחות  ומנהל  הכלכלה  משרד  נוהל  מכוח  תעסוקתי 

והבריאות התעסוקתית. כמו כן, בדיקות סביבתיות תעסוקתיות 

לצורך ניטור סביבת העבודה של העובדים.

GRIFFIN :בריכות אידוי | צילום
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בטיחות בדרכים
מערך הבטיחות פועל בהתאם לתכנית עבודה שנתית וכמו כן 

בוחן מוקדי סיכון וממליץ לרשות התמרור המקומית.

בנושא  לירידה  דגש  עם  הפנינג  קיימה  המועצה   2019 בשנת 

בטיחות בדרכים בשיתוף עם הרלב"ד, אליו הוזמנו כל עובדי 

המועצה ועובדי המפעלים עם משפחותיהם.

הקפדה  לשמירה,  ומחייב  עליון  ערך  הינה  בדרכים  בטיחות 

והצלחת חיי אדם. אין ספק, כי הקפדה וחינוך לנושא זה יביאו 

להפחתה משמעותית בתאונות ובפגיעה בחיי אדם.

הקמה וניהול בסיס מידע

הרשות, בתחום  הדרכים  תאונות  של 

סוגיות תורפה  נקודות  תאונות,  מוקדי 

מידע וכל  מסייעים  גורמים  דמוגרפיות, 

מועיל אחר לקידום הבטיחות בדרכים.

מעקב אחר ביצוע התכניות ודיווח

לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. 

הכנת תכנית עבודה שנתית

הדרכות,  תקציב,  הצעת  כוללת 

בתיאום  הסברתית  ופעילות  השתלמויות 

בדרכים  לבטיחות  הלאומית  הרשות  עם 

וכל הגורמים הרלוונטים ברשות המקומית. 

פיקוח ומעורבות

לרבות נאות-חובב,  הרשות  בפעילויות 

התרחשויות בתחום השיפוט של המועצה 

פוטנציאל  בו  הקיים  אחר  עניין  ובכל 

לתאונת דרכים. 

קידום וביצוע פעולות

עפ"י תכנית העבודה של מערך הבטיחות 

גופים  והפעלת  תאום  המקומי.  בדרכים 

בדרכים  לבטיחות  הקשורים  וארגונים 

ובעלי יכולת לקידום הבטיחות בדרכים.

מערך הבטיחות בדרכים בנאות-חובב אמון על: 

shutterstock :אילוסטרציה
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מים

שפכים

ושיפור מערך אספקת  בשנת 2019 המועצה פעלה לשידרוג 

המים למפעלים כגון: הוספת מגופי מים. המועצה מקפידה על 

אספקת מים ברמה גבוהה לכל המפעלים שבתחום שיפוטה. 

המים  במפרטי  שנתית  ותחזוקה  בדיקה  מבצעת  המועצה 

במפעלים, בדיקה לתקינות המז"ח )מונע זרימה חוזרת( ושאר 

)התקנת  העם  בריאות  לתקנות  בהתאם  במפרט,   האביזרים 

תחזוקת   -  1992 התשנ"ב  חוזרת(,  מים  זרימת  מונע  מכשיר 

רשת המים מבוצעת באופן שוטף ע"י צוות המועצה ובאמצעות 

קבלנים. 

קיימים מפעלים  המועצה,  שיפוט  בתחום   - לחירום  היערכות 

המוגדרים כ"מפעל חיוני". המועצה ערוכה ומוכנה במתן מענה 

בעת משבר מים וכמו כן תפעיל את כל אמצעי החירום העומדים 

לרשותה, בהתאם להנחיות פקע"ר, המשרדים היעודיים אליהם 

שייכים המפעלים החיוניים. 

מערכת הולכת השפכים בנאות-חובב כוללת צנרת מסוג חומר 

המועצה  ברחבי  פרוסה  המערכת  שונים.  בקטרים   HDPE
במערכת  שיפוטה.  שבתחום  המפעלים  שפכי  את  וקולטת 

סניטרים  שפכים  בזרימת  הפרדה  קיימת  השפכים  להולכת 

ושפכים תהליכיים. השפכים זורמים  באופן כובדי )גרביטציוני( 

לתחנת שאיבה במתקן טב"מ.  השפכים התהליכיים מטופלים 

השפכים  אידוי.  לבריכות  ומוזרמים  המפעלים  בחצרות 

קולחין,  למי  והפיכתם  המועצה  במט"ש  מטופלים  הסניטרים 

לקריטריונים  בהתאם  חקלאית  להשקיה  משמשים  אשר 

באופן  מבוצעת  השפכים  רשת  תחזוקת  בתקנות.  הקבועים 

שוטף ע“י צוות המועצה ובאמצעות קבלנים. שטיפת קווי הביוב 

ותחזוקתם השוטפת, הפעלת שירותי ביובית, פתיחת סתימות 

ומניעת גלישות שפכים לסביבה. במידה ובעיה במערכת הביוב 

מידית  מטפלת   המועצה  סביבתי,  תברואתי  למפגע  הופכת 

להסרת המפגע.

מענה  במתן  ומוכנה  ערוכה  המועצה   - לחירום  היערכות 

בעת משבר וכמו כן תפעיל את כל אמצעי החירום העומדים 

לרשותה, בהתאם להנחיות פקע"ר והמשרדים הייעודיים. 

צילום: אבנר חביביאן



טיפול בפסולת

בשטחה  מפעילה  חובב  נאות  תעשייתית  המקומית  המועצה 

התעשייה  במפעלי  שמקורה  יבשה,  פסולת  לקליטת  אתר 

ומשתרע על שטח של  כולל תשתיות איטום  בפארק. האתר 

 .HDPE כ-103 דונם. תאי ההטמנה מצופים באמצעות יריעת

הסביבה  להגנת  המשרד  להוראות  בהתאם  פועל  האתר 

ולתנאים הנדרשים ברישיון עסק. 

האתר קולט בשנה כ–45,000 מ"ק פסולת יבשה כגון: משטחי 

עץ, חביות קרטון, חביות פלסטיק שטופות וגרוסות וכ-10,000 

מ"ק פסולת בניין כגון: שיירי חומרים המשמשים לבניה, פיתוח 

תשתיות, אדמה, חלקי הריסות וכדומה. כיסוי הפסולת היבשה 

נעשה באמצעות פסולת הבניין הנקלטת באתר, כך שאין צורך 

לייבא אדמה נוספת לצורך הכיסוי. האתר מופעל על ידי קבלן 

האתר   .2020 לשנת  עד   שוטפת  לפעילות  ומתוכנן  חיצוני 

מפוקח ע"י עובד המועצה ומאובטח על ידי שומר, בכל שעות 

הפעילות, למניעת הכנסת פסולת האסורה להטמנה.

רישוי עסקים במשרד להגנת  כל האירועים מדווחים לממונה 

הסביבה, מחוז דרום. כאשר תא ההטמנה הפעיל מגיע לרומים 

הסופיים, התא משוקם ונסגר בהתאם לתוכנית המאושרת ע"י  

המשרד להגנת הסביבה.
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נפח פסולת יבשה )מ"ק(

פסולת יבשה

נפח שנתי: 32,332 מ"ק

פסולת בניין

נפח שנתי: 6,423 מ"ק

3,966 מ"ק | 12.4%
2,842 מ"ק | 8.8%

3,527 מ"ק | 10.9%
3,376 מ"ק | 10.4%
2,839 מ"ק | 8.8%
2,957 מ"ק | 9.1%
3,048 מ"ק | 9.4%

2,590 מ"ק | 8%
2,738 מ"ק | 8.5%
2,239 מ"ק | 6.9%
2,180 מ"ק | 6.8%

0 מ"ק | 0%

706 מ"ק | 11.8%
500 מ"ק | 7.8%

326 מ"ק | 5%
304 מ"ק | 4.7%

721 מ"ק | 11.2%
709 מ"ק | 11%

946 מ"ק | 14.8%
349 מ"ק | 5.5%

752 מ"ק | 11.7%
610 מ"ק | 9.5%
500 מ"ק | 7.8%

0 מ"ק | 0%
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מחזור

בישראל,  פסולת  לפינוי  האחראים  את  מחייב  האריזות  חוק 

ביניהם הרשויות המקומיות, לקבוע וליישם הסדרי הפרדה, איסוף 

ופינוי של פסולת אריזות וזאת החל מיום 1.3.2011.

המקומיות  מהרשויות  אחת  כל  כי  קובע  האריזות  חוק  בנוסף, 

מחוייבת להתקשר בהסכם עם גוף מוכר, במסגרתו אמור הגוף 

המוכר לממן את הסדרי ההפרדה, האיסוף ופינוי פסולת האריזות 

כפי שנקבעו על ידי הרשויות המקומיות.

סוללות  קרטון,  נייר,  פסולת  פינוי  על  ממונה  התפעול  יחידת 

חברת  ע"י  מבוצע  ונייר  לקרטון  הפינוי  אלקטרונית.  ופסולת 

"אמניר תעשיות מחזור בע"מ" עפ"י קריאה מראש ומדווח לחברת 

"תמיר" החברה שאושרה מטעם משרד להגנת הסביבה.

טון  כ-2  של  במשקל  אלקטרונית  פסולת  פונתה   2019 בשנת 

ע"י משאית של חברת  נעשה  לגריעה במועצה. הפינוי  שיצאה 

"תמיר" והועברה ל"עמותת יחדיו" מפעל השיקום בדימונה לבעלי 

מוגבלויות. היתר מפורק במפעל לחלקים הנמכרים למחזור.
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פסולת תעשייתית

נפח שנתי: 4,080 מ"ק

150 מ"ק | 3.7%
410 מ"ק | 10.1%
516 מ"ק | 12.6%
360 מ"ק | 8.8%

422 מ"ק | 10.4%
420 מ"ק | 10.3%
390 מ"ק | 9.5%
362 מ"ק | 8.9%
450 מ"ק | 11%
360 מ"ק | 8.8%
240 מ"ק | 5.9%

0 מ"ק | 0%

פינוי פסולת אלקטרונית | צילום: בועז לוין



מוקדחירום וביטחון

בשנת 2019 המועצה המשיכה את ההערכות לחירום בפארק 

ובקרה מתקדמת על  וחנכה מערכת לשליטה  האקו-תעשייתי, 

ואיכות הסביבה. המערכת מאפשרת  תחומי התפעול, הביטחון 

מתן מענה מהיר לאירועי חירום בפארק התעשייה והינה חלק 

מפרויקט מיגון רב שנתי. באמצעות המערכת ניתן לקבל חיווים 

מאפשרת  ובנוסף  אמת,  בזמן  חריגים  לאירועים  והתראות 

התעשייה בפארק  התפתחות  לכל  ומיטבי  מהיר  מענה   מתן 

ובריכות האידוי. 

לחירום,  ההערכות  את  המשיכה  המועצה  השנה,  במהלך 

מענה  הנותנת  ביותר,  הצטיידה במערכת קשר מהמתקדמות 

הולם ומיטבי לחירום. בשנת 2020 נמשיך בהטמעת המערכת.

במהלך שנת 2019 בוצע תרגיל חירום רחב היקף בנאות חובב, 

לאומית  חירום  הביטחון, רשות  גורמי  כל  בשיתוף פעולה עם 

ופיקוד העורף. פיקוד העורף הכריז לאחר ביצוע התרגיל, כי 

המועצה מוכנה לתרחישי החירום. 

הטכנולוגיה,  לשיפור  רבים  משאבים  הושקעו   2019 במהלך 

לטובת  במוקד  העבודה  סביבת  שיפור  השירות,  איכות 

המפעילים, בוצעו הדרכות אישיות לשיפור רמת הידע בתחום 

התפעול והגנת הסביבה, בשנת 2020 נמשיך בתהליך.

אגף חירום וביטחון
והשטחים  המועצה  נכסי  להגנת  אחראי  וביטחון  חירום  אגף 

על  בהגנה  סיוע  הציבורי,  הסדר  על  שמירה  הציבוריים, 

והשליטה הביטחון  תחושת  הגברת  המפעלים,   נכסי 

בשטחי המועצה.

כמו כן, האגף אמון על הכנת המועצה להתמודדות עם מצבי 

החירום השונים, הצלת חיי אדם, קיום מפעלים חיוניים, יצירת 

ובניית  אירועים  הכלת  במועצה,  תפקודית  ורציפות  המשכיות 

תכנית התאוששות וקבלת מפעלים חדשים. 

מערכת שליטה
ובקרה מתקדמת  

מערכת
קשר

2019



מוקד

מוקד משולב

מרכז  יהיה  החדש,  המועצה  במבנה  שייחנך  המועצה,  מוקד 

השונים  מהאגפים  נתונים  יקבל   - בשגרה  והבקרה  השליטה 

לצורך בניית תמונת מצב עקבית על הנעשה בשטח. כמו כן, 

ותקלות  סביבה  סיכוני  בשטח,  ותנועות  פעולות  יזהה  המוקד 

תשתית, ויפעיל את צוותי המועצה ובעלי תפקידים נוספים לפי 

106, המספק  ישמש בשגרה כמוקד  הצורך. המוקד המשולב 

שירות מגוון לכלל האוכלוסייה באזור, וכחמ"ל המועצה בשעת 

חירום ובאירועי חירום.  

• הסדרת המבנה הארגוני ביחידה

• מינוי מנהל מוקד

• הכשרת מרכז ההפעלה בחירום

• תרגילים מפעליים להערכות לחירום

•  ריענון ושימור פעילות "צוות חילוץ והצלה"
הוצאת קורס נוסף למתנדבי חילוץ 02

• רכישת חפ"ק מהמתקדמים ביותר

• המשך הצטיידות לחירום

• הוספת צופרים בשטח המועצה

•  שערים חשמליים – רכישת והתקנת שערים נוספים
אשר יתנו מענה בחירום

•  במהלך 2020 – החזרת מש"ק משטרת ישראל
לתוך המבנה הארגוני של מחלקת חירום וביטחון

בשנת 2020 יחידת חירום וביטחון צפויה לקדם מספר נושאים:

רענון צוות חילוץ והצלה | צילום: יחידת חירום וביטחון נאו"ח
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במהלך השנה המועצה חנכה אתר אינטרנט חדש ונגיש, הכולל 

פרסומי  התעשייה,  בפארק  המפעלים  אודות  מידע  בתוכו 

מכרזים, חדשות ועדכונים ועוד. כמו כן, המועצה הפיקה סרטון 

תדמית חדש לשימוש במרשתת )יוטיוב, פייסבוק( וכן לביקורים 

המתקיימים במועצה על ידי בעלי עניין. 

אסטרטגיה,
דוברות וקהילה

עמותת  בהובלת  קהילתיים  מפגשים  מספר  קיימה  המועצה 

נגב בר קיימא. במהלך המפגשים, המשתתפים קיבלו עדכונים 

כניסת  בפארק,  הסביבתית  האכיפה  פעילות  אודות  שוטפים 

מפעלים חדשים, תוכניות עתידיות ועוד.

שבע,  באר  תושבי  עם  ייחודי  מפגש  קיימה  המועצה  כן,  כמו 

במהלכו הועלו טענותיהם בדבר מטרדי ריח. הנהלת המועצה 

ומנהל היחידה הסביבתית סקרו בפניהם את פעילות המועצה 

והטיפול המבוצע במטרדי הריח, וכן התוכניות להמשך. 

פעילות דיגיטלית

קשרי קהילה

המועצה  של  ההסברה  מרכיבי  הוטמעו   2019 בשנת 

בתקשורת יזומות  בכתבות  ומשלחות,  אורחים  עם  במפגשים 

ובמפגשים קהילתיים. 

shutterstock :אילוסטרציה

shutterstock :אילוסטרציה



כנס לרגל 30 שנה להקמת המועצה 

מרכז מבקרים ע"ש אלי הורביץ

ציינה  נאות חובב  ב-26 בנובמבר 2019 המועצה התעשייתית 

30 שנה להקמתה, בכנס חגיגי בנושא: תעשייה, איכות סביבה 

ונגב. הכנס התקיים באודיטוריום מפעל טבע-טק בנאות חובב, 

והגליל,  הנגב  הפריפריה,  לפיתוח  והשר  הפנים  שר  במעמד 

ח"כ אריה מכלוף דרעי, מייסד מודל המועצה התעשייתית, עוד 

בכהונתו הראשונה כשר הפנים בשנת 1989.

הצמיחה  עידוד  בפארק,  התעשייה  עתיד  בנושא  עסק  הכנס 

הכלכלית, אפשרויות הפיתוח התעשייתי, האתגרים הגלובליים 

איתם מתמודדות החברות הגדולות במשק הישראלי, שמירה 

על איכות הסביבה בתעשייה ועוד.

המועצה המשיכה להשלים את ההערכות לקראת פתיחת מרכז 

המבקרים הצפויה בשנת 2021. בתוך כך, ובמקביל להשלמת 

המיצגים  להקמת  למכרז  תצא  המועצה  באתר,  הבנייה 

החברות עם  שההתקשרות  לאחר  זאת  התכנים,  והפקת 

הקודמות לא צלחה. 

שר הפנים, מר אריה דרעי וראש המועצה, עו"ד גדי אלפסי
בכנס 30 שנה למועצה | צילום: אדי גורינסקי   

מבנה מרכז המבקרים | צילום: מיכאל גולברג
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מתחברים לפארק
האקו תעשייתי

הראשון בישראל

טלפון ירוק למוקד המועצה - 1800-20-21-31

נאות חובב - פארק אקו תעשייתי בנגב

neot-hovav.org.il

08-6543100

08-6543131


