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 88    האיכות סביב

 

   3מס.   הוועדה לקיימות ולאיכות הסביבה,  מוא"ז "מטה יהודה" סיכום ישיבת  

 עג'ור   – ב"חוות שיח"  ,  22/11/23מתאריך  

 

 
 משתתפים: 

 
 יו"ר הועדה   –ירמי דוד 

 צרעה   –רן כוחן ד"ר 

 זכריה   –אילנה דוד 

 המשרד להגנת הסביבה  , צור הדסה    –יואב גואל 

 מבוא ביתר  –איתן קל 

 נחושה  –ימימה אליסיאן 

 מרכז הוועדה   –משה סויסה 

 מנהל מחלקת קיימות ואיכות הסביבה   –לוי עזיז 

 סגן מנהל מחלקת קיימות  ואיכות הסביבה  –מיכה אברהם 

 מחלקת קיימות ואיכות הסביבה מזכירת   –שני יצחק 

   שורק –לאיכות הסביבה  האזורית היחידה מנהל  –אבי ברכה 

 שורק  –איכות הסביבה האזורית היחידה רכזת חינוך  –חן בן שמחון 

 חברת קומיוניטי  – מוריה שוקר רגב 

 

 בישיבה:עיקרי הנושאים שעלו 

על   קצר  סרטון  הוצג  הישיבה  שיח".בפתח  ש'חזרו    "חוות  חרדיים  צעירים  ללמד  נועד  המקום 
בשאלה' כיצד להתמודד עם העולם החילוני. המקום נועד להקנות 'בית' לצעירים בשלבים הקשים  
 ביותר בחייהם. נמסר כי מתקיים קשר קבוע בין המח' לקיימות ואיכות הסביבה, לבין "חוות שיח". 

כ.  1 הוועדה  ישיבות  לקיים  לקביעת    6  -סוכם  אחראי  לחודשיים(.  אחת  )פגישה  בשנה  פעמים 
יו"ר הוועדה. הישיבה הבאה תתקיים במתקן לאיכות הסביבה בנחל    ירמי דוד,מועדים/זימונים:  

 שני.. זימון באחריות: ירמי, משה סוויסה ואבישורק. מועד הישיבה ייקבע בתיאום בין 

 מעדכן: סויסהמשה  . 2

ינואר   .א חודש  ביצועי    2023במהלך  על  וסיכום  דו"ח  יימסר  מיוחדת שבה  ישיבה  תתקיים 
. לישיבה יזומנו חברי הוועדה. מועד  2023המחלקה לקיימות ואיכות הסביבה במהלך שנת 

 יו"ר הוועדה.  ירמי דוד,הישיבה ייעשה בתאום עם 

 

 



 
 

 
 

 

עגול"  הקמת  ב. היתר  "שולחן  בין  חלק,  ייקחו  משיקה  שבו  שפעילותם  במועצה  אגפים  ראשי   ,
בתחומי   והפעילות  כזירה להעלאת המודעות  ישמש  העגול"  "השולחן  הסביבה".  'איכות  לתחומי 

 הקיימות ואיכות הסביבה ברחבי מוא"ז "מטה יהודה". 

ניקיון"   ג. כ  –  "נאמני  ישנם כבר  של מושבים.    100  -נכון להיום  ניקיון" בשורה  פעילים "נאמני 
'נאמנים' אלה אמורים לדווח ישירות למשרד לאיכות הסביבה על מפגעים שונים, ובמידת היכולת,  

במהלך   יתקיים  נוסף  קורס  מוסדרים.  שאינם  באתרים  הפסולת  משליכי  את  לצלם  ,  2023גם 
 ני ניקיון". להכשרת קבוצה נוספת של "נאמ

. פעילות זו תתבצע  2023צוותים( תוגבר במהלך שנת   2פעילות האכיפה של המפקחים ) –אכיפה ד. 
ל בתגובה  "מטה  פניות  או  על  ושמירה  הניקיון"  "חוק  יישום  המטרה:  יזום.  באופן  או  מהציבור 

 יהודה" נקייה.  

טיוטת   כי  בישיבה  סוכם  חומש  ז.   ת  "2023-28"תכנית  המחלקה/האגף  הוועדה  של  לחברי  ופץ 
העביר את הטיוטה    לוי עזיזלצורך הערות, טרם שהנושא יגיע לדיון רחב יותר במליאת המועצה.  

 . לירמי

ב משולביתקיים    29/11  -ח.   גושית  –נען    באתר  סיור  ופסולת  גזם  פסולת  קליטת  ובאתר    אתר 
תזכורת  הפסולת   שני    נשלחה"חרובית".  ידי  הוועדהעל  חברי  לסיור:    .לכל  יציאה    בניין מקום 

 .  שנימול   געהה יאשרו  , חברים המעוניינים להשתתף 8:30, בשעה המועצה בנחם

נמסר כי בכוונת המועצה להשתלב באירועי "יום הניקיון הבי"ל    –  לאומי"-ט.  "יום הניקיון הבין
פורטת יותר  ולהפוך אותו לאירוע קבוע ברחבי המועצה, תוך שילוב מרבי של כל הגילאים. הצעה מ

 תוצג בפני הוועדה בישיבתה הבאה. 

עמידתן של יצרניות ויבואניות המשקאות ביעדי חוק  - בעקבות אי   -  "חוק הפיקדון"'.  שינויים ב  
החליטה השרה להגנת הסביבה להחיל בפעם הראשונה בישראל חובת    2020הפיקדון, באוקטובר  

החל מחודש  דה לשורה גדולה של רשויות ו פיקדון על בקבוקי משקה גדולים. בכך הצטרפה מטה יהו
וסילוק מתקני המחזור הייעודים    על הפסקת איסוף בקבוקי פלסטיק הודיעה לתושבים  דצמבר ש.ז.  

חדשלכך מצב  ו  ,  הביתית.    הפךהוסיף  מהפסולת  אירוע  לחלק  מתכננת  המחלקה  לכך  בהמשך 
פתרונות   בנושא  בתאריך    למחזורהאקתון  הפלסטיק  עגול    28.12.22בקבוקי  שולחן  תקיים  וכן 

באירוע.   להשתתפות  היעד  אוכלוסיות  את  ולרתום  שונים  בתחומי  מועצה  גורמי  לכנס  שמטרתו 
בתמיכה   סיועם  את  ומבקשת  באירוע  מרכזי  כחלק  הועדה  חברי  להשתתפות  קוראת  המחלקה 

 באירוע.  

יוענק ליישוב המצטיין בראשית שנת    כות הסביבה""מגן אימבקש ליידע כי הענקת    יא.  לוי עזיז
2023 . 

מסר כי הוחלט להכין 'חוק עזר' האמור להסדיר את נושא 'הקמינים'    משה סוויסה  –  יב.  "קמינים"
יו"ר הוועדה מסר כי יעלה פעם נוספת את הדרישה    ירמי דוד,במרחב הכפרי של מוא"ז מטה יהודה.  

 .  להביא נושא זה לדיון במליאת המועצה

של  יג.   בהשתתפותם  רבה  חשיבות  סוכם  עקב  הוועדה,  בישיבות  הוועדה  דודחברי  יו"ר  שירמי   ,
ויבקש מהם לגלול נוכחות   , המדגיש את חשיבות נוכחותםהוועדה, יוציא מכתב/מייל לכל החברים

  והשתתפות קבועה יותר בישיבות הוועדה. בעניין זה הוזכר כי עפ"י הנהלים, חבר ועדה שייעדר, ללא
ייחשב כאילו הודיע על פרישתו  נודה לו על השתתפותו עד כה וכי  ישבות רצופות,    3  -הסבר מספק, מ

 מחברות בוועדה. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

בסיום הישיבה ביקש ירמי דוד, יו"ר הוועדה לשלוח ברכות, תודות ויישר כוח לכל עובדי המחלקה  
על   וכן  והמסורה,  היעילה  עבודתם  על  הסביבה",  ואיכות  עם  ל"קיימות  המלא  הפעולה  שיתוף 

 הוועדה לאיכות הסביבה. 

 

 ד"ר רן כוחן  רשם:
 

 שני יצחק  ערכה:
 
 
 

 יו"ר הוועדה –ירמי דוד 

 

  העתק:

 חברי הועדה 

 הגב' רחלי משה, מנכ"לית המועצה

 מר ניב ויזל, ראש המועצה 

 


