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 נושאים שהועלו בדיון:ה
 המחזור במועצה ובמלונות .1
 הסכם ניטור .2
 תכניות החומש של המועצה .3

 
 סיכום החלטות ומשימות:

עולה כסף  . המחזור כיוםאבי גיליס נתן הסבר על המחזור במלונות המחזור במלונות: .1
מעט יתחיל פה תהליך של מלונות מלון קושי רב למחזר, כמובן שעוד  כמו כן יש לבתי

. כרגע אין מחזור במלונות. מנסים לייעל את כל מערך ירוקים שהם מחויבים למחזר
 יש בעיה במקום למיכלי אצירה בתחום האריזות, נייר, קרטון וכו'. המחזור בבתי המלון
טמבר יורדים לאילת לראות איך עובד מערך הפינוי של הבתי בספוכוח אדם שמתחלף. 

 דרוש שיתוף פעולה ואכיפה על הבתי מלון. הפוטנציאל של האריזות אדיר.מלון. 
אין כניסה לחופים עם חד פעמי. הרעיון למתג את החופים   פלסטיק. פרויקט חופים בלי

 מבחינה סביבתית ותדמיתית.
 31כל נתיבי הכניסה בכביש ו. סגרנו בעזרת יובל את ברובם טיפלנ -מפגעי פסולת בניין

את כל הנתיבי כניסה לשטחים הפתוחים באישור של מע"צ. יש תשתיות של חשמל 
 . שחר יששכר יפנה למנהל נפת ב"ש.שזרוקות בשטחים הפתוחים

 מערך המחזור בישובים:
בישובים נאות  פסולת בניין עשינו סבסוד לתושבים בעניין בנייה קלה בלבד והולך מצוין

הכיכר ועין תמר מיישמים את הטקסטיל שעובד יופי, היה פיק התחלתי שכולם זרקו את 
 הטקסטיל שלהם מהבית וזה עובד מצוין.

שזה גם יעבוד פשוט. מפה המשאית אנחנו בשלבי ישום של הפסולת האלקטרונית. 
ויהיו גם פחים אוספת ישר למרכז מחזור אצלנו במועצה. בנאות הכיכר יש פחים טמונים 

 . 1100כתומים. בעין גדי במרכזי מחזור יהיו פחים 



 

 
 

התושבים. ההסברה תקדם להצבת הפחים. השלב הראשון זה לגייס את הרצון הטוב של 
 שלתושבים יהיה זמן להגיב.

 
נחתם הסכם ניטור עם המו"פ. הסתכלות כוללת על כל נושא המזיקים ועם  הסכם ניטור: .2

כמובן. בראייה מחקרית איך מונעים התפתחות, איך אנחנו דגש על יתושים וזבובים 
מתמודדים עם מוקדים עם מינימום פעולות הדברה, מינימום מזהמים וכמובן לצד זה 

להיות איתנו יחד בשטח ע"י מישהו שינהל את הניטור ואחריו ניצבים חוקרים אקולוגיים 
 וכו'.

י של חיבור כל הממשקים הצלחה במפגע כזה שאנו חיים איתו הרבה שנים זה התנא
, שקשורים לעניין, וזה אומר שצריך לפעול יחד עם  המועצה, החינוך, תושבים, חקלאים

מפעלים. המחויבות של פרויקט כזה חייבת מחויבות של כל הגופים הפועלים בעניין . 
וננסה  לאתר מאיזה אוכלוסיות יש  פעמים בשנה פגישות שבהם נלמד את הנושא 3נקיים 
 בנושאים האלה. אבל זה באמת תנאי סף של מחויבות של כל הגופים האלה. בעיות 

מתכננים ישיבת התנעה ראשונית.  יש להבין מה המקורות האמיתיים של המפגעים, 
חומרי הדברה שמשתמשים בהם. לקחת את הזווית המדעית ולהבין איך לייעל את כל 

 המערך הזה.
בהובלת אגף התפעול  נכין  בתוכנית חומש חסר פרק של איכות הסביבה. תוכנית חומש: .3

נרי פנה  התיישבות, תיירות ותעשייה. -פרק לאיכות הסביבה לכל אחד ואחד מהתחומים
לדב ויובל שזה טוב ולא מספק אותנו, מכיוון שמלבד שלושת התחומים האלה יש עוד  

י באף אחד מהסעיפים האלה. למשל נושאים סביבתיים כבדי משקל שלא באים לידי ביטו
המשך ירידת מפלס ים המלח, בעיית הבולענים, שמירה על המגוון הביולוגי וכו'. 

הנושאים האלה לא מכוסים בתוכנית החומש כפי שאנחנו צריכים להכין  אותה לסוף 
 דצמבר.

 , מיטל הציגה  את הנושא של צמחייה פולשת. עשו מבצע ביחד עם רט"ג.מפעלי ים המלח
 ממליצה להביא איש מרט"ג שיביא הרצאה על המגוון הביולוגי.
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