
 17.6.2019                                                ישיבת ועדת איכות הסביבה

-מולי ספקטור, אמיר פלג )יו"ר(, יהודית מימון, רויטל דג'אווי, אריק דניאל, דנה אדמון :נוכחים

)נציג  , רותם בוקסבאום, מרק מרקוס )נציג ציבור(, אלה פלד )נציגת ציבור( עמי אוליאלאדרי

ציבור(, עדי חמאווי )נציג ציבור(, בשמת גלין )מנהלת אגף איכות הסביבה(,שחר יסינובסקי 

 )היחידה הסביבתית(, אופיר ארז )פקח באגף לאיכות הסביבה(. 

 יובל בר, רננה אילן )המשרד להגנת הסביבה(. חסרים:

 

 :נקודות

 ור לוועדה לאיכות הסביבהעדי חמאווי ממושב שדה ניצן הצטרף כנציג ציב - נציג ציבור 

 הוצגו לוועדה שלוש הצעות החלטה שמטרתן קבלת מידע מקיף על  – ת החלטהוהצע

נושא הזבובים והשריפות. מטרתו של מידע זה תהיה לגבש הבנה של המצב הנוכחי 

מבחינת דרישות  2020בקרב חברי הוועדה ותהווה בסיס לקראת דיוני תקציב שנת 

ידע בשני תקציביות אותן תציג הוועדה למליאת המועצה. הוועדה ביקשה לקבל מ

( שריפות והטיפול בהן. בנוסף הדגישה הוועדה 2( זבובים והטיפול בהם 1 –תחומים 

בהצעות ההחלטה את מחויבותה לקידום החינוך הסביבתי במועצה האזורית אשכול 

 )הצעות ההחלטה מצורפות כנספח לפרוטוקול זה(.

 ה ביותר. הוועדה הוועדה רואה בחינוך הסביבתי דבר בעל חשיבות גבוה – חינוך סביבתי

תפעל בכלים הקיימים ברשותה לכך שימונה במועצה האזורית אשכול רכז לחינוך 

סביבתי ולחינוך לקיימות אשר יפעל הן במערכת החינוך והן מול הקהילות והישובים. 

אך על  בישיבה הודגש שישנה התקדמות בנושא זה מול המשרד לאיכות הסביבה

. הוועדה עד להבאת מינוי זה לכדי עובדה מוגמרתהוועדה להיות עם אצבע על הדופק 

מחויבת לעקוב אחרי התהליך ולוודא שהוא אכן מתרחש ומגיע לסיומו במינוי רכז חינוך 

. רכז החינוך הסביבתי יעסוק גם בחינוך והסברה מול הישובים בנושאים שונים סביבתי

במועצה העוסקים  גם מול הגורמים קיטופל וייבדקיימות. נושא זה הקשורים למחזור ו

 אבי יאנוס מנהל מחלק החינוך ומיכל עוזיהו מנהלת המרכז הקהילתי. –בחינוך 

 נערך דיון על נושא הזבובים. בין היתר הועלו הנקודות הבאות: א( הבנת נהלי  – זבובים

העבודה של הפקחים. בהקשר זה נאמר על ידי בשמת ופקחי האגף שהפקחים עובדים 

. אינם עוסקים בהסברה מול החקלאינוסף. הפקחים  נוהלצורך בהחוק ולכן אין לפי 

במקרה שהתגלה יצור זבובים בחלקה ניתן קנס. במקרה שאין עדיין יצור זבובים ניתנת 

במקרה שהתגלה מפגע ישנו מעקב אחרי המקום כעבור כשבועיים  אזהרה במקום הקנס.

זרוע הסברתית של הפקח לא מהווה בהקשר זה  )לעיתים גם כעבור ימים בודדים(

כבר במרץ דפי הסבר ליצרני הזבובים  שלחהב( המועצה  המועצה מול החקלאי.



 מחויביםהפוטנציאלים )רפתות, בתי אריזה, לולים, אתרי קומפוסט(. שני פקחי המועצה 

. ג( ימים לפי תוכנית שבנתה מנהלת האגף 10להגיע לכל המקומות הנ"ל לפחות פעם ב

להיות יותר בשטח, להגיע  היאובים לפני שהוא נוצר הדרך לעצור את מפגע הזב

בכלל ולמקומות המהווים מפגע פוטנציאלי  בתדירות גבוהה יותר לכל חלקי המועצה

ולאתר ולנטר מפגעים עוד לפני שהתחיל בהם יצור הזבובים. לצורך כך יש  בפרט,

צמאי מול כי אחד מפקחי המועצה עובד כע צוין)בהקשר זה  צורך בכוחות נוספים בשטח

מפגע שקיים גם במועצות המועצה ושעות העבודה שלו מוגבלות(. ד( נושא הזבובים הוא 

שכנות ועלול לזלוג ממועצה למועצה. יש ליצור שיתופי פעולה וקשרים בין המועצות על 

ה( גורם מרכזי למפגע הוא ערימות במפגע הזבובים.  קלהיאבמנת להוות דרך נוספת 

ומחכות מספר ימים עד להטמעתן באדמה. במהלך הימים  הזבל אשר נפרקות בשדות

האלו הופכות הערימות למדגרות ענק לזבובים. יש צורך בכוחות נוספים בשטח על מנת 

ומעקב אחרי ערימות אלו  פיקוחלאתר ולנטר ערימות אלו. ו( הועלתה אפשרות ליזום 

ולה שוטף עם הוועדה ומפגעי הזבובים בכלל על ידי רחפן. ז( יש צורך ביצירת שיתוף פע

על מנת  וזאת כדרך לקיים הסברה ועבודה אל מול החקלאים החקלאית )ליאור קטרי(

 ייישובלהפחית ולמנוע את בעיית הזבובים. ח( ישנו שינוי בממשק ההדברה הפנים 

שמטרתו להביא שיפור בנושא זה. האגף לאיכות הסביבה עובד על תוכנית זו לקראת 

. לצד זאת ברור לוועדה שבזמן מכות זבובים חזקות אין למערך ההדברה 2020שנת 

)מלכודות, ריסוסים( יכולת להתמודד עם כמויות הזבובים. ט( הוועדה  ייישובהפנים 

שא הזבובים במועצה האזורית אשכול תבדוק את אפשרות העלאת מדרג הקנסות בנו

 מתוך הבנה שהקנס הנוכחי אינו מרתיע את יצרני הזבובים. 

 פתרון רחב היקף המגייס יחד את המועצות 1שלוש דרכי פעולה:  – זבובים סיכום )

( 2האזוריות השכנות )בהקשר זה לא הובהר האם יש זליגה לאשכול ממועצות שכנות( 

בשטח שמטרתה מניעה מוקדמת של היווצרות בעיית חיזוק ושיפור עבודת הפיקוח 

עדכון ושיפור ( 3יובאו לוועדה נתונים לגבי הוספת פקח וחיזוק מערך הפיקוח( הזבובים )

הממשק בשטח של הזבובים המלכודות, ההדברה, ההסברה. איך התושב בבית יכול 

 .לעזור. איך מסבירים לחקלאי

 לנושא זה. רבים מאוד בציבור לא  ישנה חשיבות רבה – הסברה וקשר עם הציבור

מודעים לדברים שנעשים ולצד זאת אין מערכת יעילה של הסברת נושאים שונים בתחומי 

 (1איכות הסביבה והמחזור. ישנם שלושה גופי הסברה מרכזיים דרכם ניתן לעבוד: 

( עיתון המועצה. חשוב מאוד לעדכן את הציבור על 3( אתר המועצה 2דוברות המועצה 

ים שמרחשים בתחום ובעזרת התקשורת עם הציבור גם להעלות את המודעות הדבר

עדת איכות ולנושאי המחזור והקיימות במועצה. באתר המועצה תוקם לשונית שתוקדש לו

תתקיים פגישה עם תמרה מנהלת אתר המועצה ועם יפעת הדוברת. סוכם הסביבה. 



שלא יכולה להיות פעולת הסברה מנותקת של האגף או של הוועדה ושצריך לעבוד על כך 

 ביחד. 

 ישנן בעיות מתמשכות בנושא פינוי הפחים  – פחים ירוקים, פחים כתומים, פחי מחזור

בפינוי הפחים הכתומים ופחי המחזור ן בעיות הירוקים ואי הפיכתם. לצד זאת ישנ

השונים. הוועדה רואה בנושא זה בעיה כלל מועצתית שראוי שתובא לדיון בוועדה. לצד 

כחלק מהעברת האחריות  זורחוהמזאת, ובגלל החלפת הקבלן העוסק בפינוי הזבל 

לנושא לאשכול הרשויות תמתין הוועדה כשלושה חודשים על מנת לקבל תמונת מצב 

 ל נושא זה ולהחליט אם יש צורך לכנס דיון עליו. עדכנית ע

 יצירת קשר עם רשויות שכנות לגבי שיתופי פעולה 1  – סיכום וחלוקת תחומי אחריות )

יצירת קשר עם גורמי המועצה בנושא זה  –( נושא ההסברה 2בשמת  –בנושא הזבובים 

 –יות וכו'( ( בדיקת האפשרות להעסקת פקח נוסף )משמעות, עלו3יהודית ואמיר.  –

בדיקת  (4בשמת כחלק מהדוח שתגיש לוועדה על הצעות ההחלטה שהתקבלו בישיבה. 

קידום נושא החינוך ( 5עדי חמאווי  –נושא החמרת הענישה והקנסות ליצרני זבובים 

יהודית מימון  –ומינוי רכז לחינוך סביבתי. קשר עם גורמי המועצה בהקשר זה הסביבתי 

 ועמי אוליאל.


