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משתתפים
יאיר קמייסקי ,יוסי משה ,אבי יצחק ,אבי ברכה ,חגית בנית ,איתן חברוני ,מאור מרחבי ,יואב גואל,
גילת ברטנה ,אבי חסון וגיל יניב

צירוף חברת ועד חדשה
סוכם לצרף את נעמה לב מכפר אוריה כחברת ועדה מן המניין
יריד איכות הסביבה
היריד התקיים ב 8 -ביוני  2102בצור הדסה .בספטמבר תתקיים ישיבה של הפקת לקחים .שיוצגו
לחברי הועדה כחלק מההכנות ליריד הבא.
מתקני טיהור שפכים באתרים קטנים
בהמשך לנושא שהועלה מלפני שתי ישיבות ,על טיפול מתקני טיפול בשפכים באתרים קטנים שאינם
מחוברים למערכות ביוב מרכזיות ,ביצע צוות האגף בראשות מאור מרחבי ולוי עזיז ביקור במתקן
הפועל מזה הרבה שנים במרכז גילת (משרד החקלאות  ,קק"ל ורשג"ל) ובמתקן החדש בתחנת דלק
החדשה בכביש  - 01ליד צומת בית קמה.
במצגת הוצגו שני המתקנים לנפח של כ  01 -קוב ביוב ביממה .מתקן אחד עילי ושני תת-קרקעי .שני
המתקנים קלים לתפעול ,והמים המטופלים יוצאים באיכות טובה לחקלאות .הקמת מתקנים אלה
מצריכה רישיון עסק על כל המשמעויות.
למתקנים אלה ,שיש בהם מרכיב של טיהור גם באמצעות שורשי צמחי מים ,יש יתרון מסויים על
מתקני טיהור קונבנציונליים  :ספיגת מלחים מהשפכים ,ספיגת שאריות תרופות והורמונים וכן
הורדת ריכוז חיידקים.
החסם המרכזי לשימוש במתקנים אלה הוא משרד הבריאות.
הועדה מחליטה להמשיך לקדם את הנושא ומבקשת לבחון לשם כך שני נושאים:
 .0עלות הקמת מתקן כזה ושטח הנצרך
 .2מיפוי אתרים במועצה (לא באזור ההר) המתאימים להקמת מתקנים בסדר גודל כזה ,ואשר
אינם מחוברים למערכות שפכים מרכזיות כמו דיר ראפת  ,בית אבות בצומת האלה ותחנות
הדלק.

סמינר ועדים של מטה יהודה בדצמבר באילת
על פי החלטה של ראש המועצה יוקדש הסמינר הקרוב לנושא של איכות הסביבה .הסמינר הוא בין 3
ימים ושתי לילות ומשתתפים בו כ  011 -011-חברי המליאה ,חברי הועדים ומצטרפים גם חלק
מבני/ות זוג .מנהלית ,הסמינר מאורגן על ידי מפעם מעלה אדומים של משרד הפנים.
הועדה קיבלה מספר החלטות לגבי מעורבותה בכנס זה:
.0
.2
.3
.0

להיות גורם אשר יגדיר את אופי הסמינר ,מבנהו ואת תכניו.
הועדה ממליצה שמספר רב ככל האפשר של הדוברים/מציגים/מנחים בסמינר יגיעו מקרב
תושבי המועצה ,לאור עובדה שרבים מהמומחים בתחום מתגוררים בה.
במחצית השניה של חודש אוגוסט ,תתקיים ישיבת הכנה עם מפעם מעלה אדומים
בהשתתפות יוסי ,יאיר ,גיל יניב ופיני תורן.
חברי הועדה ימליצו על רעיונות לנושאים שיוצגו בכנס ,ועל אנשים שיופיעו בו באמצעות
מיילים לג'ולי באגף שפ"ה.

התקיים סיעור מוחות ובהם הוצגו רעיונות ראשוניים לכנס:









לנצל את היום הראשון של הסמינר לביקור באתרים השונים ,במועצות האזוריות ערבה
תיכונה ואיילות ,שבהם יש פרויקטים רבים של איכות הסביבה.
להמליץ למועצה לבנות תוכנית אב לקיימות ,ולהסביר מהם היתרונות הצפויים למועצה
מהמהלך כולו.
להתמקד בדוגמאות ישומיות ופחות בהרצאות כלליות.
ליצור עניין אישי אצל המשתתפים אשר תגרום לאמץ יזומות סביבתיות.
מה יוצא לי מזה?
מומלץ ללכת על שלוש רמות  :רמת הפרט
איך ישוב מרוויח מזה?
רמת הקהילה
הזדמנויות כלכליות
רמת מגזר העסקי -
לעסוק בנושא של שטחים פתוחים במועצה ,ובנושאים הקשורים לכך כמו מעיינות.
מוצע לקיים חלק מהדיונים סביב שולחנות עגולים.
לבקש סיוע מקצועי ממפעם גליל מערבי המתמחה באיכות הסביבה.
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