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משתתפים:
אבי כהן ,מנהל אגף תפעול
נרי אראלי ,יו"ר הועדה
קורין תויתו ,חב' מליאה
עופרה שוורץ ,חב' מליאה
דוד הראל ,חבר מליאה
טובי שור -מי"ה
מיטל ליאון  -מי"ה
איילה גובר אברהמי ,יח' סביבתית
אופיר כץ ,חוקר
רז לוגסי ,מנהל מח' רישוי עסקים ותברואה
אריה רוזנברג ,רט"ג
גונדי שחל
חסרים:
צחי ברקוביץ
סיכום דיון הועדה להגנת הסביבה
מטרת הפגישה:
הועדה להגנת הסביבה מתכנסת  6פעמים בשנה .התפקיד שלנו להעביר מסר ,לבצע תהליך למידה
בין מפגעים/דברים שקורים לתושבים ולדאוג שבעלי התפקידים במועצה ידאגו לכך .אין לנו
סמכות פורמלית ,יש לנו סמכות מוסרית.
סקירת הנושאים שהועלו בדיון:
 .1ישיבות המליאה
 .2תכניות החומש של המועצה
 .3ניטור עם המו"פ.
 .4פסולת פלסטיק
 .5פסולת ירוקה
 .6פסולת חקלאות אורגנית
 .7פחים כתומים
 .8קבלן ניקיון בישובים
סיכום החלטות ומשימות:
 .1יש לקיים ישיבה קצרה ביום של המליאה ופעם ב -ישיבה לא בימים של מליאה  ,ישיבה
של שעתיים .אפשר לקיים ישיבה אחת בנאו הכיכר.
 .2תוכנית חומש :בתוכנית חומש חסר פרק של איכות הסביבה .בהובלת אגף התפעול נכין
פרק לאיכות הסביבה לכל אחד ואחד מהתחומים -התיישבות ,תיירות ותעשייה .יש
להעלאות רעיונות בכל אחד מהתחומים.
 .3אבי כהן -המו"פ נכנס לעבודה ,התחיל לנטר .התקיימה פגישת התנעה .בסוף חודש
ספטמבר נקבל דו"ח מפורט מהשטח עם כל התובנות .בהתנעה דיברו על השקיה בלמידה,
ונושא של שיתופי פעולה עם רשות ניקוז .יש לתפור את כולם לאותו בסיס נתונים שכולם
יעבדו בסנכרון מלא -.באחריות רז לשלוח את הסיכום לחברי הועדה.
אגף תפעול עוסק ביישום מדיניות ולא קובע אותה.
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הנושא של הפלסטיק זה סוגיה מאוד קשה .שפלסטיק מגיע לא נקי ,ולא מסודר אז אין לו
ביקוש ואף אחד לא ישלם עליו .והיכולת להעביר אותו למישהו שירצה אותו יהיה קשה.
לכן כל פתרון חייב להיות מערכתי .הפתרון האידאלי הוא מיון בתוך האתר עצמו ,הוצאה
למחזור בבלות מיד מתוך האתר ורק ביתרה לטפל בה .הפתרון זה לטפל במקום .הקבלן
מגיע ומקים את האתר למקום העבודה שלו .המועצה עסוקה בפתרון לאתר הקיים .יחד
עם זה נצטרך בשיתוף פעולה עם היחדה הסביבתית והחקלאים לתת הנחיות איך חומר
כזה אמור להגיע.
פסולת ירוקה -אגף תפעול לא אחראי לפסולת ירוקה ,אם המועצה תיקח אחריות נדע
מה לעשות .כרגע הועדה החקלאית)דודו קדוש( מטמינים.
טיפול בפסולת חקלאות אורגנית-עיקר הטיפול זה או להטמיע בתוך הקרקע או להעביר
לאתרי קומפוס .כמובן כל אתרי הקומפוס מוכנים לקבל אליהם את הפסולת הצמחית
בתנאי שמגיעים לשטח ובשטח מרסקים קודם כל את הפסולת הזאת .למשל בכיכר
יקצצו את הפסולת עצמה ואז להעביר לאתרים .הטיפול בפסולת מתחיל במקור הדגש
צריך להיות מתחילת השרשרת אפילו מהגידול.
פחים כתומים -בחתימות מול חברת יראב ,מרחיבים את ההסכם עם מפנה האשפה .הוא
ישרת אותנו בתיאום עם תמיר ,ותמיר בעצם יממנו  90%מהפינוי.
קבלן ניקיון בישובים -ב 25.9.19 -נכנס קבלן ניקיון גם לתוך הישובים .לטובת זה ב-
 22.9.19יתחיל פקח תברואה חדש שהאחריות שלו תהיה ישובים ושטחים פתוחים .אותו
אדם אמור לרכוש מהידע לצג אבי גיליס ולרחת אליו את כל נושא הישובים ולהתמחות
בפתרונות האשפה בתוך הישובים ,ללמוד ולפתח ויחד איתכם כקהילה לייעל את נושא
המחזור וכו'.
רשמה :נופר עבודי
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