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., מאור מרחביעזיזיובל חסון , לוי   

 חברי הועדה מברכים הצטרפות חברים חדשים לועדה : 

בועז למד, מאור מרחבי,  –חברים חדשים את  וועדהלהחלטתי לצרף  –יוסי משה 

 יואב גואל ורחלי הראל )נעדרה היום בשל אירוע משפחתי(.

 

 גידור כרמים 

חקלאות היין הפורחת במטה יהודה הולכת ומתרחבת וכחלק  -יאיר קמייסקי 

יא התרחבות נטיעת כרמי יין. שטחים רבים שבעבר היו מעובדים מפרחתה ה

 ונזנחו, חוזרים להיות מעובדים ובהם נטעים כרמי יין.

לא צפויה , נזק שהצבאים גורמים  בבעיה נתקלתאך הפעילות המבורכת הזו , 

ובעיקר בשנים הראשונות לגפן. על מנת למנוע את הנזק הזה החלו החקלאים 

ר את הכרמים , שהיא פעולה יקרה , אך יוצרת קונפליקטים בשנים אחרונות לגד

 נוספים:

האצילים פגיעה בתנועת הצבאים ואף יצירת מלכודות מוות לבעלי חיים  .1

 לה.הא

 ., דבר הפוגע בתנועת המטייליםותודרכים מוכרז מוכרזים שביליםחסימת  .2

רמים ברור שיש קונפליקט בין חקלאות לטבע  וצריך לייצר הדברות בין כל הגו

 תיירותהמעורבים ,שתמצא פטרונות המאפשרים קיום הטבע , פיתוח החקלאות ו

 שטח יחד.

 



יתקיים מפגש הדברות ומציאת  -התקיים דיון והתקבלה ההחלטה הבאה 

ולבקש לזמן  ומנהל אגף פיתוחרונות . יש לפנות לנימי, סגן ראש המועצה תפ

הסביבה, משרד  פגישה של בעלי הכרמים , נציגי ועדת קיימות איכות

החקלאות , החברה להגנת הטבע ורשג"ל . מטרת המפגש או מפגשים היא 

 רונות ישומיים לביטול הקונפליקטים.תלהגיע להסכמה של מציאת פ

 

 הוצגה ע"י אבשלום לוי – תוכנית אב להפחתת פסולת והגברת המחזור במטה יהודה

 והגברת המחזור להפחתת פסולתתוכנית אב  תמועצה אזורית מטה יהודה מגבש

 אקוסטאר.באמצעות חברת 

 .טון 21,111תהיה כ 2111הכוללת במועצה  לשנת ביתית הכמות הפסולת  .1

 .₪  531היא כ 2111במונחים של פסולת עלות כוללת לפינוי של טונה  .2

 ₪  11,111,111תהיה כ  2111עלות פינוי פסולת של המועצה  לשנת  .3

 .הרגולציה תמשיך לייקר את עלות ההטמנה 

נה , ואם המועצה לא הנתונים ברורים, המדינה מקדמת באופן ברור הקטנת הטמ

להשקיע היא תצטרך  תעשה מאמצים להקטנת כמות הפסולת המיועדת להטמנה,

 משאבים כספיים נוספים על מנת לפנות את הפסולת.

הדרך הברורה היא להגדיל את הפרדת הפסולת למחזור ובמיוחד בנייר , קרטון 

מפסולת במועצה מופרדת והולכת  4%רק  2111ני. נכון לשנת חומר אורגו

 למחזור.

, בשל חוק יות ההפרדה והמחזור הולכים ופוחתיםובשנתיים האחרונות על

 .האריזות

בפעילות נכונה המועצה יכולה תוך שנה , באמצעות הפרדה ומחזור להוריד את 

 נה. לש₪  0,333,333חסכון של כלטונה. ₪  415עלות פינוי פסולת ל

עד אשר יופעל דגם של הפרדת פסולת לשני זרמים , שמקדם משרד להגנת 

 הסביבה מומלץ לפעול ולהגביר את נושא הפרדה ומחזור.

 

 



 -וועדההלידיעת חברי  – יוסי משה

 בימים אלו. המועצה יוצאת במכרז לרכישת משאיות חדישות לפינוי פסולת

 

 החלטות הועדה

ומקווה שהמועצה תאשר רת אותה ומאשהועדה מברכת על תוכנית אב  .1

 .אותה בהקדם

עם קבלת תוכנית האב יש לפנות לקול קורא של המשרד להגנת הסביבה  .2

 בבקשת מימון ישום תוכנית אב.

ועצה. יש להשקיע בכך מיש צורך לפעול להגברת הפרדה ומחזור ב .3

 ברה אקטיבית.חתקציבים ובמיוחד בכוח אדם ל

ועצה בנידון על מנת להבטיח תקציב צוות הועדה יקיים דיון עם ראש המ  .4

 .2112יעודי לנושא כבר לשנת 

יש להתאים את פרטי המכרז של משאיות פינוי הזבל למדיניות משרד  .5

 .להגנת הסביבה )הפרדה לשני זרמים(

 

 תחבורה ציבורית

הועדה תקיים ישיבה מיוחדת לנושא ותזמין לכך את מזכיר המועצה רענן אהרנסון 

 עון בוסקילה מאגף תחבורה במועצהואת שמעון רונן ושמ

 

 

 יאיר קמייסקי –רשם 
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