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  12.3.14ישיבת וועדת איכות הסביבה שהתקיימה בתאריך  פרוטוקול
  
  

, אבי יצחק, אבי ברכה, אבי חסון, גיל יניב, אהוד זיו, פזית שביד, חגית בנית, משתתפים: יוסי משה, יאיר קמייסקי
גילת בר תנא, יעל ברוכים, יעקב שפיר, יפתח פריאל, יצחק זאדה, שאול נהרי, מיקי פרנקוביץ, רוסי סיידוף,  ניצה 

  קרניאל לוי, דוד אבו , דפנה אשתר מרגלית ג'מו.
  
  

  :יוסי משה
  יו"ר הוועדה הוועדה. –והישנים בוועדה, כמובן את יאיר קמייסקי  מברך את החברים החדשים

  מציין כי בוועדה ישנם חברים  בעלי זכות הצבעה, ואילו חברים אחרים הינם מוזמנים ומנהלי אגפים במועצה.
  הוועדה תהיה מורכבת וגדולה, ותתחלק לקבוצות עבודה..

  
  

  סדר היום לישיבה:

 בחירת יו"ר וועדה. •

 נוהלים לוועדה.קביעת  •

  
  יו"ר המועצה ממליץ לבחור את יאיר קמייסקי ליו"ר הוועדה לאיכות הסביבה.

  חברי הוועדה בוחרים בפה מלא את יאיר  ליו"ר הוועדה.
  
  

  :יאיר קמייסקי
  איכות הסביבה הוא נושא מורכב וגדול, ועוסק בהרבה מאוד תחומים.

תשתיות המחזור, וזה בא לידי ביטוי טוב במערכת החינוך, ובהורגשה עשייה גדולה בנושא בשנים האחרונות 
  ביישובים. אנחנו מתכוונים לפעול בעתיד בנושא ההפרדה, כך שליד כל בית יוצבו שני פחים, לאיסוף יבש ורטוב.

  כמו כן נפעל שוב לקיום "שבוע איכות הסביבה".
  

חינוך ופיתוח קהילתי ביישובים, וע"י כך להתחבר אנחנו מתכוונים להריץ את הנושאים שלנו בתוך כל המערכות, כמו 
לאגפים אחרים במועצה, תיירות, חינוך, רווחה ועוד. כפי שידוע אנחנו נמצאים במרחב הירוק של ארץ ישראל , וצריך 

  לפתח אותו ככזה.
  לאחרונה נכנס חזק תחום הבנייה הירוקה.

  
  יוסי משה:

  , הפגישות הבאות  יתקיימו בחדר הישיבות.וועדהפגישות של המבקש לקבוע שעה וימים קבועים ל
שבועות, עדיף שיתקיימו ביום קבוע (שלישי או רביעי). בחודש אוגוסט לא יתקיימו כלל  6 - המפגשים יתקיימו פעם ב

  .מפגשים
  מבקש להציע הצעות לדיון בפגישות הבאות.

  

        הפרדת פסולתהפרדת פסולתהפרדת פסולתהפרדת פסולת
  

  יפתח:
  בנושא ההפרדה במקור עדיין יש לאן להתקדם.

  
  :יוסי

יש בכוונתנו להגיע למצב של הפרדת פסולת. אנחנו מבצעים פיילוט במספר יישובים, כמו כן חילקנו מלגות 
, באמצעות עמותת "יוזמת האנרגיה ילו את המהלך . כרגע מתבצע פיילוט הפרדה במושב אדרתבלסטודנטים, שהו

  , בנוסף לרמת רזיאל ונטף שמתקיים זמן רב.של אייל ביגר –הטובה" 
למרות שבעבר להיכלל כרשות בתוכנית הפרדת הפסולת, למשרד להגנת הסביבה,  –בכוונתנו להגיש "קול קורא" 

  שובה שלילית (מטעמי ביורוקרטיה).קבלנו ת
  

  גיל יניב:
יש לחשוב טוב יותר על נושא ההפרדה במקור, מהסיבה שאין עדיין פתרון קצה. המלצה שלי להמתין עם הנושא בשלב 

  מצא פתרון או מתקן הנדסי שיטפל בכך.הזה, עד שיי



  
  יוסי:

שיכולנו להשתמש בו לשם כך. לצערנו האתר נסגר לעת עתה,  –אתר דלילה  –שטיפל בפסולת אתר באזור בעבר היה 
  אם התב"ע תאושר, יהיה זה הפתרון לבעיה.

  יאיר:
הוריד בנפחה, עלינו לבצע ניתן להפסיק לייצר פסולת ולהתנהל אחרת. אנחנו אחראים לייצור הפסולת, וכדי ל

  ניסיונות, ובישיבות והתכנסויות להשתמש בכלים רב שימושיים. כמו כן להפיץ את הנושא במקומות הנכונים.
  

  אבי ברכה:
  מגישים "קול קורא" בנושא, מתחילים בצרכנות נבונה, החל מגני הילדים.

  
  :יעקב

  את כל הבקבוקים הריקים. מציע להניח סלי מתכת במגרשי משחקים/כדורסל, על מנת לאסוף
  

  :יעל ברוכים
  פעמיים.-רעיון להמחשה בנושא שמעלה יאיר, ממליצה שבכל הוועדות יפסיקו להשתמש בכלים חד

  . הוועדה תפעל להפסקת נוהל של שימוש בכלים חד פעמיים בישיבות המועצה, הוועדים והוועדות השונות.1סוכם כי, 
  בנושא של צרכנות נכונה. –. יאיר יתאם מול היחידה הסביבתית את הגשת "קול קורא" 2               

  
  חגית:

פזורים טונות של אשפה. אומנם אפשר לציין שחל שיפור מלפני  –שטחים פתוחים במועצה, שולי הישובים, שדות וכו' 
  .שנים, אך עדיין יש המון פסולת מפוזרת בשטחים הפתוחים 5 -כ

  ממליצה לחדש את פנקס ההתקשרות של הפקחים שהיה בעבר, על מנת שמי שיראה פסולת  מפוזרת, ידע למי לפנות.
  
  

  :יוסי
  אנחנו מתכוונים לבצע סיור מול רשות הניקוז לאורך נחל האלה, על מנת לראות מפגעים ולטפל בהם.

המתלונן מקבל תשובה שתלונתו  קבלת ההודעהאנחנו מקבלים תלונות רבות על מפגעים במוקד. עם לעניין הפנקסים, 
  התקבלה ותטופל בהקדם. מיד עם תום הטיפול בקריאה, המתלונן מקבל תשובה שתלונתו טופלה.

  
  

  גילת:
ניס כחושבת שיש לקדם את נושא החקלאות הידידותית לסביבה, כמו כן לבצע מהלך של תיירות חקלאית, לה

  , על הטיפול בשטחים שמעבר לגדר הישוב.למודעות התושבים, ולשתף את הציבור הרחב
  

  :מיקי פרנקוביץ'
אני נמצא בוועדה החקלאית ונכנסתי לוועדה הזו, על מנת לראות אם יש אפשרות לקיים שיתוף פעולה בין שתי 

, פרסום בנושא הזה. כמו כן מציע שמישהו מחברי הוועדה, ישלח הודעות הוועדות. מבקש לפרסם בעיתון "בקיצור"
  על מנת לפרסמם.לעיתון 

  כמו כן מבקש שנציג מהוועדה יצטרף לכנס הלולנים שיתקיים במועצה (יאיר ופרנקוביץ').
  
  

  פזית:
ממליצה לקיים מפגש למידה בתחום איכות הסביבה. הוועדה צריכה להיות המובילה לתוכנית אב לתיירות, ולחינוך 

  לשימוש בר קיימא.
יותר אקטיבית, מפני שזהו אחד המאבקים המובילים  באזור, ישנם ממליצה שהמועצה תהיה  –בנושא פצלי השמן 

  גם תהליכים נוספים ישי לתת עליהם את הדעת.
  

  :יוסי
של "שבוע איכות הסביבה". בשנה שעברה בצענו מספר שינויים, וקיימנו את  לך השנים האחרונות קיימנו הפינינגהבמ

  .השבוע באשכולות יישובים, וגם בתוך המועצה. יעל ברוכים ריכזה את הפעילות על הצד הטוב ביותר
למועצה, אנו דרשנו תקציב גדול לצורך זה.  50 - השנה יתקיים "שבוע איכות הסביבה" במסגרת חגיגות שנות ה

  תי לשבת שוב עם יעל ולתכנן את "שבוע איכות הסביבה".בכוונ
  

  :יעל
  מתכוונים שזה יתקיים כמו בשנה הקודמת, בשיתוף התושבים.

מה שרצינו להוסיף הוא "כנס ברמה ארצית" שיעסוק במדדי איכות החיים, הכוונה למדדים אחרים מלבד מדדיי רמת 
  החיים, ולקיים אותו כאן, במועצה.

  
  



  יאיר:
  אבל יש לקבל את אישור ראש המועצה.מסכים, 

  
  ניצה:

עברנו את "יום המעשים הטובים" בצורה טובה. חילקנו ציוד רב  משלוחי מנות, כליי עבודה וצביעה של מתקנים 
לוועדים, בתי ספר וגני ילדים, כמו כן שופצו גינות בישובים. חלק מהפרוייקטים לא נעשו בגלל  מזג האוויר, אבל הם 

  יים הקרובים.יושלמו בשבוע
  ה נעשה ביוזמת עמותת אנשי הרוח הטובה. ישנו עדיין ציוד רב שיועבר עוד בהמשך.מכל 

  
  

  :אבי חסון
  ממליץ לקבוע תחרות של הישוב האיכותי, על מנת לעודד תושבים לשמירה על איכות החיים.

  
  

  יוסי:
צה לפנות את האסבסט, יכול לפנות דרך בעקבות סופת השלגים. כל תושב שיר –פרסמנו דף על פינוי אסבסט בישובים 

  במחיר נמוך מאוד ממחירי השוק. - הקבלן הזוכה 
  

  גיל:
  ממליץ להמשיך להפעיל את הקבלן, לטובת התושבים המעוניינים, ולא רק בשל נזקי הסופה.

  
  

  סיכום:
  ייקבע מועד חדש לישיבת וועדת איכות הסביבה ויפורסם  לכל החברים.

  
  
  
  

                
  

  מרגלית ג'מו  רשמה:                 
  
  
  


