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 הנדון: פרוטוקול מס' 10 ועדת איכות הסביבה 
 

הישיבה התקיימה ביום ג', בשעה //:50 בתאריך 019/290/52, בבניין המועצה, חדר הישיבות של 
 אגף מינהל החינוך

 
 נוכחים:

דודירמי  –יו"ר הועדה   
אב גואל, רן כוחן, עבדאללה אחמד, יפתח לולאי, רמי מתן, לוי עזיז, איתן קל, יו –חברי הועדה 

.אסתר קוקי לחמן , אבי ברכה,בועז מלמד, בועז באטוט  
 

 מוזמנים:
ת המועצהיעל אברמן טאובין, מנכ"לי  

 בני אלירז, סגן ראש המועצה ומחזיק תיק איכות הסביבה
  

 נעדרו:
דני גולדנברג,  אילנה דוד, גבריאל דהן, מנחם אליהו, איציק בראזני, אסף מזרחי, אריאל כהן,

שייט.-דמוטי בן חמו, ניצה קוריאל, פזית שביי  
 

 עיקרי הדברים שהועלו בדיון:

 סבב היכרות חברי הועדה. 0סעיף 

 הועדההעל של בנושא מטרת פתוח . דיון 2סעיף 

 דברי פתיחה והציג את התהליכים:נשא  ,יו"ר הועדה -ירמי דוד 

"בכדי שנקדם תהליכי איכוה"ס, הקהילה צריכה להיות מעורבת, שבכל ישוב יהיה נר קטן שידאג 
נושא איכוה"ס הקהילה לבים יפיצו אור גדול. הכיוון הוא לחבר את כלל הישוחד לאיכוה"ס ובי

 איכוה"ס מועצתי שבו נחבר את כל הקהילה לנושא הסביבה.יום  ,פעילות בין דוריתמנהיגות וע"י 
 .ד"יעברו עיבוויישלחו למחלקה ללוי העלאת רעיונות לוועדה 

 
צגת תפיסת הועדה, הקמתה הבנושא מנהל המחלקה לאיכות הסביבה וחזות הכפר,  -לוי עזיז 

 ותפקידיה:

של  שות, תפקידה בכל ר , המחויבת להתקייםסטטוטוריתאיכות הסביבה הינה ועדה "ועדה 
שאי איכות הסביבה שקשורים לאופי המועצה, בכל נולתת רעיונות הועדה היא לייעץ, לתמוך, ו

 ".היישובים וקהילת מטה יהודה

הצגת נושא הסביבה והשינויים שעברה המועצה בנושא מנכ"לית המועצה,  -יעל אברמן טאובין 
 אגף שפ"ה:

הרשויות בנושא חוק ל המעבר לפעול בהתאם יקבל מקום חשוב מאוד לאחר"נושא הפיקוח 
את נושא זה יאפשר לנו כמועצה לאכוף  מהלך ,יוכשרו פקחים במסגרתו אשר אכיפה הסביבתית,

י השיפוט הסביבה אשר גורמים לפגיעה קשה בתוך היישובים ובשטחים הירוקים בתחומ עברייני
  את איכות חייהם של תושבי המועצה". בים במטרה לשפרלישו יותר של המועצה". דרך כך נדאג

 

 



 

 

 

 

 :, בנושא חוק האכיפהחברת הועדה -אסתר קוקי לחמן 

 התושבים".את  הכותל על על זה שצריך בעיקר לעבוד על חינוך והסברה ולא "בנושא האכיפה, 

 , בנושא חוק האכיפה:אבי ברכה, חבר הועדה

 "?האופציה לאמץ חלק מהחוק בהתאם למה שאנחנו צריכים נבחנה "האם

 :חוק האכיפהמנכ"לית המועצה, בנושא  -יעל אברמן טאובין 

 .", אשר מתאימים לאופן וצורת האכיפה במועצהחלקים מתוך החוק יישםל בכוונתנו"

 , בנושא האכיפה:סגן ראש המועצה ומחזיק תיק איכות הסביבה -י אלירז בנ

כלי עה. אני מתייחס לפיקוח כהינה ליצר את ההרתהאכיפה  זרועמבחינתנו , בהמשך לדבריה של אסתר"
 יובילו לשינוי". ושבים. שיתוף של הגנים והקהילה אשרהחיל על התשינוי תפיסתי הוא מה שצריך לחינוכי. 

 :"ר הועדהיו -ירמי דוד 

, כגון: נוחות ונגישות בפינוי גזם חוק, אנו צריכים לדאוג לפתרונות לתושביםחלת ה"מעבר לקנסות וה
 ".ואשפה ביתית וכו' 

 :בעיניו של הועדה הערך המוסףבנושא , חבר הועדה -כוחן רן 

למפגשי  חברים יגיעוהכל חיים. הכרחי שהביבה תורמת לאיכות שאיכות הס יהיה "מציע שהמוטו שלנו
ועדה לא נעסוק בנושא התחממות כדור הארץ, או המסת הקרחונים, ו. בככל הניתן ויהיו מעורבים הועדה

והערך העיקרי הדגש אני רואה את  גזם אשר מנת חלקם של התושבים. פינויו יקיון, נא פסולתבנוש אלא
ובהם נתמקד במפגשי ינוך חהראשון הוא הדברה והשני זה : ני נושאים עיקרייםשהמוסף של הועדה ב

 בהם נמצא הערך המוסף הגדול ביותר". לפי דעתי הועדה.

 חבר הועדה: -יפתח לולאי 

 דברים שבעיניי הם החשובים ביותר: "אני רוצה לעלות שלושה
 חומש  בניית תכנית.5
 .עריכת סקר מפגעים במועצה0
 למניעת המפגעים.לדאוג 3

בעיות ואיכותיים ל ומציאת פתרונות מהירים בנוסף, עלינו לדאוג לעידוד השימוש בטכנולוגיות ירוקות
 .")יישובים שלא מחוברים, תחנות סניקה הביוב

 
 :חבר הועדה -איתן קל 

בסדר עדיפויות.  , הכל מתחיל ונגמרשלון המערכתיכתוצאה של ניי הצעירים שקמים ומפגינים הם בעי"
על ידי כך שהיא מבינה את שלה,  עדיפויותה ראשון בסדרי קודם להראות לתושב שהוא המועצה צריכה

 ".ונותנת לו את המענה המתאים הצורך של התושב

 חבר הועדה: -רמי מתן 

מימוש ישנה חשיבות בין הקשר לבין ו "ועדי הישובים הם חוליה מאוד חשובה בקשר בין המועצה לתושב
 ".המחויבות של המועצה

 עבדאללה אחמד, חבר הועדה:

 כים להיות יותר נוקשים. בנושא צרי בנושא אכיפה. החוקים מתחיל מהגיל הרך ,באיכות הסביבההחינוך "
 "., דבר שגורם לסיכון בטיחותי של הולכי הרגלנמצאים על הכביש בישוב הם אצלנו ,פחי האשפה בישוב



 

 

 

 

 :, בנושא כלבתחברת הועדה -אסתר קוקי לחמן 

, אולם שעות ההגעה שלו הן בבוקר המועצתי וטרינרוה כלבת מטעם חיסוןהמועצה עושה פעמיים בשנה "
 וכל מתפספסת המטרה. בביתנמצאים אינם  אנשיםרוב האו בצהריים, זמן ש

להכניס את החינוך בראש  ה ואחר כך חינוך, אלאבנושא החינוך, לא מסכימה עם הרעיון של קודם אכיפ
 לשיפור הנוף והישוב שלי". ובראשונה על ידי קיום אירועים יישובים,

 
 :, בנושא הקשר עם הוועדיםחבר הועדה -בועז מלמד 

מבצעי הזה קיימת יכולת גדולה יותר להגיע ל הקשרעל ידי  .עדים הוא קריטי לאכיפהוהו"שיתוף עם 
 ."מוזמן"שבמקרים רבים המפגע הוא , כיוון המפגעים

 יו"ר הועדה: -ירמי דוד 

הירתם לשיתוף פעולה בנושא או את נציגי הישובים ל לגרות את הוועדים יכים למצוא דרךאנחנו צר"
  ."הסביבה

 :הועדה , בנושא סכנות התנהלותחבר הועדה -רן כוחן 

 ."לא באנו לכאן כנציגי היישובים אלא כנציגי המועצה"5
 "למועצה ר לעצמנו שאנו לא וועדת ביצוע, אלא ייעוץ, גיבוי ותמיכה."להזכי0

 ראש מינהל חינוך".ועדה הבאה את ו, נזמין לבנושא החינוך חשיבותאת ה "אם אנו רואים
 

 סיכום: –ירמי דוד, יו"ר הועדה 

 בכל המפגשים והישיבות". חיםנוכ יהיוכמובן ווישמיעו את קולם "חשוב שכולם יתמידו 

 

 

 בועז באטוט רשם:

 שני יצחק ערכה:

 

 העתקים:

 מר ניב ויזל, ראש המועצה

 הגב' יעל אברמן טאובין, מנכ"לית המועצה

 מר בני אלירז, סגן ראש המועצה ומחזיק תיק איכוה"ס 

 

 תיוק

< בשם המסמך - 53< וועדה לאיכות הסביבה קדנציה -< שני - 0/52< תברואה -איכות הסביבה  
 הועדה לאיכות הסביבה". 5/"פרוטוקול מס' 


