
 

 

    
פ"תש אדר ג"י  

 09 מרץ 20
 

 פרוטוקול מס' 03 ועדת איכות הסביבה, קדנציה 13
 
 

 הישיבה התקיימה ביום חמישי, בשעה 16:00 בתאריך 05/03/2020,
 מיקום: ורטיגו, נתיב הל"ה

 
 נוכחים:

יו"ר הוועדה –ירמי דוד   
  - חברי הוועדה 

ניצה רן כוחן, יואב גואל,   שייט,-פזית שבייד , גלית רז,חגית בנית, אסתר קוקי לחמן ,רמי מתן
. דני גולדנברג ,גבריאל דהן, גיל צבי הכהן, בועז באטוט, יפתח לולאי ,איתן קל ,לוי-קרניאל  

 
 מוזמנים:

 יעל אברמן טאובין, מנכ"לית המועצה
סגן ראש המועצה ומחזיק תיק איכות הסביבה בני אלירז,  

  
 נעדרו:

 , מוטי בן חמווזגלו, עבדאללה אחמד, מנחם אליהו, איציק בראזני, אריאל כהןאילנה דוד, דוד ב
  . בועז מלמד ,לוי עזיז, אבי ברכה ,יעל ברוכים

 
 :הנושאים שהועלו בדיון

 
 :דברי פתיחה. 1
 

 יו"ר הוועדה:–ירמי דוד 
 .17:00יתחילו לפני השעה ישיבות לא  •

שהמקום מוכן ומסודר כפי שצריך  תערך בדיקה מוקדמת ,כל ישיבה שתוזמן בעתיד •
 להיות.

 .הודעה בדבר המועד החדש הסיור שנדחה יתקיים בקרוב ומיד נפרסם •
יבורך ויקבל את  - אחרת למען מטרות הוועדהדרך בכל או כל חבר שרוצה לתרום ברעיון  •

 בכדי לבצע זאת. הסיוע הדרוש
 

 ":חבר בוועדה ומנהל "ורטיגו דני גולדנברג,
 המרכז:פעילות  אודות תחומימפרט 
 מרכז מבקרים •

 סטודיו לריקוד  •
 מרכז לגוף ותנועה •

 רכז לפעילות מחול •
 . מרכז אקולוגי ייצור קומפוסט למיחזור •

 
 . סיור והדרכה במתחם "ורטיגו" 2

 תומר גולדנברג, "ורטיגו" 
 בנייה אקולוגית * משוב מים * שימור הטבע 

 
 דיון פתוח. 3
 
 ירמי דוד, יו"ר הועדה: 

 "נלך לפי סדר היום שפורסם, אך בשמחה נרצה לשמוע דברים שחברי הועדה מעוניינים לעלות".
 
 
 



 

 

 
 :גלית רז

 בעקבות המלצות הוועדה: מעדכנת על הנעשה במועצה, "
 .ואיכוה"סמחלקת קיימות שם לשונה . שם המחלקה 1
 הכרזנו על המועצה כארגון ירוק והתחלנו ביישום לפי המפורט: –. מועצה ירוקה 2

 רכישת ספלים ממותגים ושמיים לעובדי המועצה ואנשי השטח. –חד"פ 
 הוצב שילוט המזכיר לכבות את החשמל במחלקות המועצה. -חסכון בחשמל 

 הקרנת מצגות במקום הדפסת ניירת.הופחתו. נוהל משרדים ללא נייר, בישיבות   -הדפסות 
 , יבוצעו ע"י מרכז השל לקיימות.2020נקבעו לחודש מרס  –הכשרות לעובדי המועצה 

 במוסדות החינוך. שיטמיע את נושא הסביבה  ,המועצה מקימה צוות חשיבהבנוסף, 
 . ביום זה נקיים חשיפהבפונדק צרעהלוועדים  להתקיים יום עיון עתיד 23/3/2020בתאריך 

 .לשירותי המועצה
חשיפה זו הינה הזדמנות להציג את כל השירותים, תכניות ופרויקטים של האגפים ויחידות 

 ועדים ובעלי התפקידים בישובים.והמועצה וכן הזדמנות ליצירת קשר בלתי אמצעי עם חברי ה
ת שני תשלח את ההזמנה לקבוצ .איכות הסביבהשל לחן עגול שיעסוק ביוזמות בנושא הוספנו שו

 הוואטסאפ של הועדה".
 

 ירמי דוד – יו"ר הוועדה:
אם   –יום העיון לוועדים מעצמו ואף להצטרף לשהו מהועדה ירצה לתרום "אשמח מאוד אם מי

שיגיד. מישהו מעוניין  
 

 יפתח לולאי:
."אשמח אם תרחיבי על הנושא הסולארי"  
 

 :גלית רז
 :הסולארי על גגות המועצהבעניין "

 .יצירת גגות סולאריים )מבני ציבור חינוךך החברה הכלכלית, שמבצעת את יש תכנית דר
 סבסט ועליהם ייצרו חשמל".ו הוא שהאנשים הפרטיים יפרקו את גגות הא"הרצון שלנ

 
 :שייט-שביידפזית 

"אשמח לייעץ ולהיות שותפה בהדרכה ואיך לבנות אותה בנושא הסולארי במסגרת יום העיון 
 לוועדים".

 
 רן כוחן:

למה שאנחנו הצענו  כבר יש ביצועורק בישיבה השלישית אנחנו "אנחנו צריכים לשים לב ש
וכאן מדברים שהעלנו ניצני ביצוע כה קצר, הצלחנו לראות יפה הוא שבזמן במסגרת הועדה. מה ש

עלינו לשים לב לכך שאם נמשיך  להחלטות הוועדה והדבר מעודד.שהמועצה קשובה אנו למדים 
שתה עבודה טובה נוכל לקדם להשפיע על נושא הסביבה. הועדה ע ,הצעות להציעלהתכנס ו

 עבודה טובה שאימצה חלק מהרעיונות.  ברעיונות והמועצה עשתה
 

 גיל צבי הכהן:
ארגון ירוק, בשרות הווטרינרי של המועצה הפסקנו לשלוח מעבר המועצה ל"בהמשך לנושא 
 יגיטלי דרך מייל".רישיונות נשלחים באופן ד 10,000. רישיונות בדואר

 
 : אסתר קוקי לחמן

 ה".)פונה לגיל( " המועצה מחסנת בשעות שאנשים לא נמצאים בביתם ובכך מפספסים את המטר
 

 ירמי דוד – יו"ר הוועדה:
 "נשמור את הדיון בנושא זה לפעם אחרת".

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 בכל יישובי "מטה יהודה". יום ניקיון שנתי "הצעה לקיים " - דיון . 4

 ירמי דוד – יו"ר הוועדה:
 "יום מאוד משמעותי, מנקים את הסביבה הקרובה ורצון הועדה לעשות יום ניקיון מועצתי".

 
 רמי מתן:

 "בנטף מקיימים פעמיים בשנה, לתת לזה יותר פלטפורמה דרך המועצה".
 

 חגית בנית:
שהתחנות נקיות. אך "לפני שנתיים הרמנו פרויקט של תחנות דלק, צילמנו והצלחנו ליצור מצב 

זר. הדרך הטובה היא אכיפה. הייתי רוצה שיום זה יהיה משולב עם נושא לאחר תקופה, הדבר ח
 האכיפה".

 
 :גלית רז

 בנושא הסביבה".  "הרעיון שכל אנשי השטח יהיו בעלי יכולת לאכוף
 

 חגית בנית:
 לשני".בכדי שכולם יכולים לדווח אחד שנים  8שת"פ בין כל פקחי השטח לפני 

 
 בועז באטוט:

"קיים שיתוף פעולה קבוע בין האכיפה במועצה ליחידה הסביבתית לכל נושא תחנות הדלק. 
בחודש האחרון ביצענו אכיפה בכמה ת"ד במועצה, חילקנו התראות, פעולה שהובילה לטיפול 

 במפגעים. מוקד המועצה מאפשר לתושבים לפתוח פניות למועצה בנושא מפגעים ובזמן אמת".
 

 חגית בנית:
 "שמחה מאוד". 

  
 :גלית רז

 הוועדה ממליצה והמליאה תחליט באם לאשר"."את כל נושא הפיקוח נייעד למפגש הבא. 
 

 רן כוחן:
חודר לבתי "אנחנו ועדה מייעצת ולא נתערב על גובה הקנס. מציע לבדוק האם השיח של איכוה"ס 

 לבדוק כמה הנושא מחלחל". –הספר ומימוש תכניות בבתי הספר 
 

 שייט:-פזית שבייד
 "בכדי להגיע לתכניות עומק, צריך דרך נציגי המועצה ותקציבים בנושא סביבתי. 

הכל קיים, עד כמה הוא מגיע ברמת ביצוע. אם רוצים לעשות דיון מהותי צריך להביא את נציגי 
 בתי". החינוך ואת ניצה. לקבל תמונת מצב קיים בכל נושא החינוך הסבי

 
 גלית רז:

אנחנו יוצאים מתוך המועצה אל בתי הספר. המועצה רוצה לסייע לבתי הספר בכדי ליישם תכניות 
 הועדה נותנת קווים מנחים ועוזרת לקדם את הנושא הסביבתי במוסדות החינוך". 

 
 חגית בנית:

מחלקת החינוך "צריך לגבש דרך פורום מנהלים ואנחנו לא יכולים לצאת באמירה חינוכית, אלא 
 וועדות החינוך".

 
 רן כוחן:

להיכנס לגובה הכנסות או מי ילמד את מה, אלא כנושא כללי, למה "זה לא תפקידה של הועדה 
 המועצה העושה ומה מתקיים כיום בנושא הסביבה. ומכאן לדעת ולהשפיע".

 
 
 
 
 
 

 ליישוב המצטיין. מגן איכות הסביבה",והענקת "  הצעה לקיום טקס שנתי - דיון . 5



 

 

 ירמי דוד, יו"ר הועדה:
 "נתמרץ ישוב שידאג לסביבה".

 
 יפתח לולאי:

 תצפ. לפי מדדים שניתן לבדוק."נושא המגן מייצר תחרות לאורך זמן ולא אירוע 
 

 ירמי דוד, יו"ר הועדה:
"הועדה בשיתוף המחלקה לקיימות ואיכוה"ס במועצה נחשוב על קריטריונים. צריך לבדוק 

 על תמריץ שיניע לפעולה. הישוב שותף". ולחשוב
 

 איתן קל:
הענ"קים בכל הישובים ינהיגו ויאדירו את נושאי הנקיון ביישובים  קהילתי חינוכי עם ההורים 

 ויראו את התמונה. צריך לבצע משהו מערכתי שדוחף את הענ"קים לפעול כזו".
 

 גלית רז:
 נמצא תחת ניהול אגף חברה וקהילה במועצה. הנושא של ענק"ים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בועז באטוט: רשם                                                                                                   
 שני יצחק  ערכה:    

 
 
 
 

 מר ניב ויזל, ראש המועצה העתקים:
 מר בני אלירז, סגן ראש המועצה ומחזיק תיק איכוה"ס 

 גברת יעל אברמן טאובין, מנכ"לית המועצה
   

 

 

 תיוק

 03< בשם המסמך "פרוטוקול מס' - 13< וועדה לאיכות הסביבה קדנציה -< שני -2020<-איכות הסביבה  
 הועדה לאיכות הסביבה".

 


