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 1.2024.27                                        ישיבת ועדת איכות הסביבה

בן יעקב, מרק מרקוס )נציג -מולי ספקטור, יובל בר, אמיר פלג )יו"ר(, רויטל דג'אווי :נוכחים

בשמת   ,אריק דניאל ,)נציג ציבור(יהודית מימון, אלה פלד )נציגת ציבור(, עדי חמאווי  ציבור(,

תומר מאהלר )רכז איכות סביבה, מ.א. אשכול(, דודי אלון   .גלין )מנהלת אגף איכות הסביבה(

 . ינון אגם )תברואן המועצה(.)סגן ראש המועצה(

 , עמי אוליאלאדרי-דנה אדמוןרותם בוקסבאום,  – התנצלו

נגב  )היחידה הסביבתית שחר יסינובסקי, רננה אילן )המשרד להגנת הסביבה(: חסרים

 מערבי(, נמרוד )פקח האגף לאיכות הסביבה(.

מטרת ישיבה זו היא לסכם חצי מתקופת כהונת הוועדה הנוכחית ולבצע סקירה של כמה נושאים  

שעלו פה בשנתיים וחצי האחרונות. המטרה היא לא להתעמק בכל נושא אלא לבצע סקירה  

יה הנוכחית בו. בנוסף לנסות לייצר סדר עדיפויות  מהירה בכל נושא ולהבין את המצב והסיטואצ

של הוועדה לגבי נושאים אותם אנו רוצים לקדם. נושאים חדשים שיעלו. על מה לשים דגש ומה  

 לדעתנו מטופל טוב. אנו מודים לבשמת ולעובדי האגף על הקובץ ששלחו לנו לקראת הישיבה. 

 עדכונים 

לת אות יקיר אשכול בתחום איכות  יובל בר על קב  חבר הוועדה הוועדה בירכה את

 הסביבה 

ממשיכים לשמוע הם  אנושני הנושאים המרכזיים עליהם  - וקבירת פסולת חקלאית זבובים, שריפות

השריפות והזבובים. אליהם מצטרף גם נושא קבורת הפסולת שמהווה מכה רצינית מאוד. היה אירוע 

חמור ביותר של שריפה בה שרפו חומרי הדברה שהתפוצצו ויצרו סכנת חיים ממש. אנחנו מרגישים  

ודרך ארוכה. לגבי   הבמגמת התקדמות אבל אז אנחנו חוטפים אירוע כזה ומבינים שיש עוד המון עבוד

הזבובים זו תקופה לא פשוטה של חילופי עונות והיו הפתעות מצד מגדלי הסברס שלא עמדו בהנחיות.  

נושא הסברס מדגים את הצורך בהסברה תמידית, בקשר מתמיד עם החקלאי. עכשיו כשיש את אוהד רכז 

ים. אירועי פגרי התרנגולות היה שימוע בנושא הלולהחקלאות יש ציפייה לשיפור משמעותי בתחום זה. 

)סגן ראש המועצה ציין  לנושא זהלייצר פתרון משמעותי  ויששמייצרים זבובים גם חוזרים על עצמם 

 שאין כרגע נציג לענף הלול בוועדה החקלאית ויש תוכנית להוסיף נציג מהתחום(. 

והנייר. הייתה תקופה  לפני פסח ואחריו הוא מחזור הקרטוןשנושא שעלה בחודש  - מחזור נייר וקרטון

ארוכה דווקא סביב פסח שלא התקיים בה פינוי קרטונים מסודר. כמו שזה נראה פינות המחזור לא 

מתופעלות טוב. יש להניח שגם לוועדים יש אחריות. הוועד צריך לקחת אחריות על הישוב שלו אבל 

בישובים במקרה של הזנחה תחום הקשר בין הוועדים לאגף חייב להשתפר. האם יש יכולת לבצע אכיפה 

)ראו דיון על כך   ולכלוך. סגן ראש המועצה ציין שמי שאחראי על ניקיון פינות המחזור הוא קבלן הפינוי

 .  בהמשך סביב נושא מרכזי המחזור ביישובים(



2 
 

הוועדה שאלה לגבי הקשר בין האגף למוקד. כיצד מטופלת פנייה שמגיעה    – קשר האגף עם המוקד

תשובות המוקד מכלילות נושאים רבים תחת כותרת אחת "פחים כתומים"   אי לזה?מהציבור? מי אחר

כשהבעיה פעמים רבות לא קשורה לפחים הכתומים. עובדי האגף ציינו שהם קוראים את תוכן ההודעה  

ולא את הכותרת בלבד. כשיש תלונה עובדי האגף רואים אותה היא נשלחת במייל ואם צריך גם  

 בוואטסאפ.  

י הוועדה  יש בקשות של חברי מליאה להצטרף לוועדה לאיכות הסביבה. רוב חבר – נוכחות חברי ועדה

מגיעים לישיבות בצורה סבירה. אם חבר וועדה לא מגיע לישיבות אשוחח איתו ואשאל אם הוא רוצה 

 לפנות את מקומו. 

פקחים, רכז  –חשוב מאוד לוועדה שעובדי מועצה מהתחום יגיעו לישיבות  – נוכחות עובדי האגף

 חקלאות וכדומה. 

חבר הוועדה אריק דניאל ציין שהוועדה   - ווחעבודת הוועדה: שוטף מול נושאים רחבים וארוכי ט

נאלצה לעסוק בנושאים שוטפים. גיבוי לאגף והכוונה לאגף. אנחנו לא מצליחים לדון בנושאים רחבים  

הוועדה עסקה בעיקר יותר של תוכנית, מדיניות ואופק. צריך לאזן את הנושא הזה. בשנתיים האחרונות 

שוטפת של האגף וצריך לעבור לצד של תוכנית עתידית. יו"ר  כיוון של חיזוק הפעילות היומיומית הב

הוועדה הסכים עם הדברים וציין שכל עוד הנושאים השוטפים פוגעים באיכות החיים של התושבים באופן 

יובל בר ציין שנושא השריפות, הפסולת החקלאית יומיומי קשה קצת להרים את הראש ולהסתכל קדימה. 

ולים, הם העיקר, ואם נצליח לעבור אותם ולשפר באמת את הנושא נעשה  והזבובים הם הדברים הכי גד

ר הוועדה הסכים וציין שאנחנו עוסקים יותר בשוטף אבל עלינו להרים ראש לעתיד ולראות "יואת שלנו. 

 כיצד מכינים תוכניות עשור קדימה.  

הוועדה ציינה לטובה את נוכחות של האגף לאיכות הסביבה וההסברה  - הסברה וחינוך סביבתי

 רסומים שונים ועוד.בחיי התושבים: יום הניקיון, פעילות מחזור האלקטרוניקה, פהסביבתית 

הטיפול בסברס   שנערך טיפול בזבובים וזבובונים שנובעים מהסברס.תומר מאהלר ציין  - מפגע הסברס

צריך להערך בחורף ואז לא נוצרים זבובים. מגדלי הסברס מודעים לכללים אך לא עמדו  )גיזום וריסוק(

של זבובים עוקצים ביתד. לא   יש תופעה בהם הפעם לצד זאת יש פעולות של ריסוס והטמעה בקרקע.

היו שריפות קשות במפחק הישן של עמיעוז. היו פיצוצים ונשרף עמוד תאורה. יש מפגשים   נמצא המפגע. 

שוטפים עם חקלאים וגדשים. הייתה פגישה עם רפת חולית. כרגע המצב שם טוב. נראה שהם מבינים את  

רפת חולית היא שעסק שיוצר מפגע כזה צריך  מה שנאמר להם ופועלים לפי ההנחיות. גישת הוועדה כלפי

 . הפלילי לפאןלקיים שימועים ואם צריך גם לפנות על המועצה לדעת שרישיון העסק שלו בסכנה, 

רוב הבעיות שלנו נובעות מכך שאנחנו מועצה חקלאית. צריך למצוא  – סגן ראש המועצהדיווח 

נכנס לתפקידו. המטרה שלנו בזמן הקרוב   מנהל החקלאות החדש אוהד בן גיגי פתרונות שלא ניתנו עד כה.

מועצתית עם שכבות של מגדלים, של ענפים, של מבנים.    GIS. להקים מערכת BIG DATAהיא לייצר 

כל שטח וכל מבנה. שייך הל מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות. כדי שנדע למי להצליב מידע עם מנ 
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תפקיד הוועדה מבחינת השוטף והאסטרטגיה: בשנה הקרובה צפויים שינויים. מנהלת האגף מסיימת את  

הסגן ציין  תפקידה ויהיו שינויים פנימיים נוספים באגף. היועץ הארגוני בוחן את מבנה האגף ואת עבודתו. 

ת הוועדה ואת העיסוק היומיומי שלה בנושאי הסביבה. לדבריו יש לכך חשיבות גדולה ולוועדה  את עבוד

הסגן נפגש עם הנהלת מחוז יש חלק מרכזי בתהליכים שקורים עכשיו במועצה סביב נושאי איכות סביבה. 

רמן דרום של משרד הגנ"ס וביקש את עזרתם בבניית האגף מחדש. בנוסף נמצא הסגן בקשר עם הילה אק

המעבר של הוועדה מעיסוק בשוטף לעיסוק אחראית תחום הפסולת החקלאית במרכז המועצות האזוריות.  

 יכול לקחת כמה חודשים וכרוך במי שיבחר למנהל/מנהלת האגף הבאים.  בטווח הרחוק יותר

 

ח מצב בנוגע  " שונים שעלו בוועדה בשנתיים האחרונות ודוסקירת נושאים  

 לנושאים אלו: 

מנהלת האגף ביקשה לומר תודה לוועדה שרואה גם את הדברים הטובים שקורים ומציינת דברים אלו.  

לספינה גדולה שמרגע   להמשילבנוסף ביקשה להדגיש שנושא איכות הסביבה הוא נושא גדול מאוד שניתן 

ר שרואים  שמתחילים להזיז אותה ועד הרגע בו רואים תזוזה ממשית יכול לעבור פרק זמן ממושך. השיפו

 היום בנושאי איכות סביבה שונים נובע מזמן ארוך של מאמץ ועבודה.  

: אחד הנושאים החשובים ובעלי השפעה על כל תחום תחום הפסולת החקלאית, סטטוס מצב נוכחי (1

איכות הסביבה במועצה. אם בתחום זה תהיה פריצת דרך נוכל להסתכל קדימה. סגן ראש המועצה 

נה יש קשר הדוק עם הפרוייקטור שבנה את תוכנית הטיפול בפסולת עדכן שבחצי השנה האחרו

חקלאית של אשכול נגב מערבי. נחתם הסכם בין המועצה לבין אשכול נגב מערבי על הקמת מנהלת 

אחוז מהפסולת במרחב. בהסכם היה  70הפסולת החקלאית שתשב במ.א. אשכול. מ.א. אשכול היא 

ם יוקדשו למועצה שלנו. מנהל החקלאות של המועצה יהיה חשוב למועצה לעגן את זה שרוב המשאבי

חלק פעיל מהמהלך. אשכול הרשויות הוא הצינור לתקציב והמתפעל של המערך אבל ברור לכולם 

שהמועצה שלנו מאוד דומיננטית. היו פגישות רבות עם קבלנים באזור, קבלני מחזור פלסטיק, עזרה 

חזק מאוד עם ממונה הפסולת החקלאית במשרד הגנ"ס.  יש קשר ליזמים להקים מפעלי מחזור וכו'. 

מיליון   20כרגע המכשלה העיקרית היא שהכסף מקרן הניקיון לא שוחרר עדיין ועד שהכסף הזה )כ

ש"ח( לא ישוחרר הפרויקט לא יוכל לצאת לדרך. הסגן ציין שמתרחש תהליך מאוד חשוב כרגע בו  

סביב הנושא הזה וקבלנים רבים במועצה ומחוצה לה מתעניינים, נערכים ומנסים לייצר   יש באזז

הרבה פעמים עד שהמגזר הציבורי זז המגזר  פתרונות כדי להיות חלק מהפתרון לפסולת החקלאית. 

העסקי מתחיל כבר לעשות. חשוב מאוד שזה יהיה עסק עם רווחיות שימשוך יזמים דבר שיוביל  

הוועדה שאלה את הסגן מה ר על חודשים בודדים עד שזה יקרום עור וגידים. להמשכיות. מדוב 

לפי הסגן עד שלא יראו   הסיטואציה עם הפסולת שכבר נמצאת בשטח? האם היא חלק מהפתרון?

בפועל שיש טיפול בפסולת העתידית לא יתייחסו לפסולת הקודמת ויתחילו לתקצב את טיפול הפסולת 
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: רפתות, אתרי קומפוסט  כגון א הגזם ציין הסגן שורה של פתרונותבנוש הישנה שזרוקה בשטח.

 ובהמשך אתר דייה החדש.  

בשיחה האחרונה עם רננה )מנהלת האגף : כתיבת תוכנית כוללנית בנושא איכות סביבה וקיימות (2

האסטרטגי( היא ציינה שכרגע כל נושא התוכנית הכוללנית תקוע. היא המליצה להתמקד בנושא 

תוכנית לאגף ומציאת מקורות תקציביים לכך )אולי דרך תקציבים שמגיעים לנושא הפסולת 

. בעקבות התחלפות מנהלת האגף האסטרטגי תקבע פגישה עם דקלה קצוני המנהלת (החקלאית

 החדשה להבין את עמדתה וכיצד ניתן לקדם זאת. 

)הוועדה הזכירה שהיא דרשה  לרר: היועץ הוא נפתלי יועץ ארגוני שעובד באגף איכות הסביבה (3

. לפי מנהלת האגף היועץ עשה עבודה בשנה האחרונה ויצר יועץ מיוחד בתחום איכות הסביבה(

הגדרות של מבנה האגף והתפקידים השונים הקיימים בו. סגן ראש המועצה עדכן שהיועץ הארגוני 

בנושא מבנה האגף ועבודת  עזר בבניית המכרז לניהול האגף והוא יהיה מעורב מאוד בעבודה שוטפת

האגף. הוועדה ביקשה להיות חלק מהתהליך ולא למצוא עצמה מופתעת בסופו מול עובדות מוגמרות.  

יש מנהלת/מנהל אגף, נושא איכות סביבה שקשור לאשפה, פסולת  –לדברי הסגן אין שינוי משמעותי 

 פגש עם היועץ הארגונייולמפגעים. יש את נושא התברואה. החינוך הסביבתי. הוועדה ביקשה לה

 ולתת לו את הדגשים שלה. 

הנושא הזה עלה בוועדה כבעל חשיבות גדולה. מנהלת  חקלאי:-הקמת שולחן עגול משותף סביבתי (4

האגף עדכנה שהעבודה השוטפת עם מנהל החקלאות החדש קיימת. דובר על כך שיהיה מפגש בין 

הקורונה אבל כעת כשאוהד נבחר לרכז  הוועדה החקלאית לוועדת איכות הסביבה. זה נדחה בגלל

החקלאות והקורונה מאחורינו ניתן לייצר את המפגש. הסגן הציע שאוהד ייקח חלק קבוע בישיבות  

ועדת איכות הסביבה. הוועדה עמדה על דרישתה שיתקיים מפגש מספר פעמים בשנה בין שתי 

לפחות פעמיים בשנה. בנוסף הוועדה ביקשה מהסגן לוודא שמתקיימות פגישות משותפות הוועדות. 

תומר ביקש להשתתף בישיבות הוועדה החקלאית. סוכם שתהיה ישיבה משותפת של שתי הוועדות 

בה יוצגו נושאים שיוכנו על ידי תומר ואוהד. בפגישה יקבע הנוהל של המשך העבודה המשותפת. 

הסגן ציין שבחזון שלו מקבילה. הוועדה המליצה שנציגי הוועדות השונות ישתתפו בישיבות הוועדה ה

 החקלאות צריכה להיות מחלקה או אגף תחת אגף איכות הסביבה והקיימות.  

ה מראש המועצה ובימים  מכהפקחים קיבלו את ההס סמכויות אכיפה של הפקחים ונהלי עבודה: (5

הקרובים צריך להיות פרסום ברשומות. יש בדיקה שצריך לעשות על חוק העזר העירוני. הפקחים  

לפי חוק הניקיון. יכולים לפעול לפי החוק למניעת רעש, חוק הגרוטאות, חוק הצמיגים, חוק מוסמכים 

הסגן ציין שמרכז המועצות האזוריות השילוט. יש להם סמכויות ברמת המדינה מעל לחוק העזר. 

עובד על כתיבת חוק עזר בנושא פסולת חקלאית. הפקחים יכולים לעבוד בשטח ולאכוף לפי חוק 

מנהלת האגף ציינה שיש חוק עזר קיים למניעת מפגעי תברואה שחוקק לפני שנים ארוכות. הניקיון. 

היה צריך לעשות התאמה של החוק ברמה המשפטית מול משרד הפנים וזה לא נעשה. לכן אי אפשר 

להשתמש כעת בחוק הזה. מי שפועל מול משרד הפנים ומשרד המשפטים הוא היועמש של המועצה. 

אמה והחוק יחזור לתוקף. חוק העזר של המועצה הוא חוק מצוין מכיוון שכתובה מחכים שתעשה ההת
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בו הגדרה "כל דבר אחר שנראה לממונה" וזה נותן סמכויות אכיפה רחבות מאוד שאין אפילו לגופים  

כמו המשטרה הירוקה. מחכים שמשרד המשפטים ומשרד הפנים יאשררו את החוק. תומר ציין שעם 

. השריפות נכנסות תחת חוק אוויר נקי ותומר  לאכוף שריפות, זבובים, רפתותחוק העזר הזה ניתן 

תומר דיווח שהוא מעוניין להכניס מסוף  מבקש שפקחי המועצה יוסמכו גם תחת חוק האוויר הנקי. 

דיגיטלי של קנסות ופיקוח שיוכל להיות בקשר ישיר עם מחלקת הגבייה. המערכת הזו יודעת שאם 

זמן הקצוב יוצא לו באופן אוטומטי התרעה, כפל קנס, מכתב לעורך דין וכו'. בנאדם לא שילם דוח ב 

 ₪ לחודש.   2500מערכת כזו עולה כ

הפסולת הביתית מטופלת על ידי אשכול  פסולת ביתית: סטטוס מצב נוכחי, צ'יפים, קבלנים וכו':  (6

הסגן ביקש לקבל נתונים על נפח הפחים שיש בכל ישוב, . GPSנגב מערבי. נכנס הנושא של שקילה ו

כמה טון אשפה מייצר היישוב, מספר התושבים ביישוב וכו', זאת כדי לייצר תמונה מלאה שתאפשר 

הנוכחי. ללמוד מה נכון למועצה ומה השיטה שמתאימה למועצה וליישובים.   התייעלות והבנת המצב

לו תוכנית מסודרת. הוועדה שאלה כיצד אנחנו כמועצה  החזון בנושא הוא להגיע לכל ישוב ולבנות

מוודאים און ליין שהקבלנים עושים את עבודתם בצורה מסודרת ועל פי המכרז וכיצד מונעים מצב בו  

לדברי הסגן  כדוגמא(. 2017רק כעבור שנה מגלים שהקבלנים רימו את המועצה )דוח המבקר 

נף ומפונה. במצב הזה מי שרודף אחרי העובדים זה במערכת החדשה קבלן מקבל כסף רק לפי פח שמו

 הקבלן עצמו. 

הבעייה נובעת ישנה כרגע בעייה של איסוף מהמדרכות של המכשירים הגדולים. פסולת אלקטרונית:  (7

מהמרחקים שהוא צריך לעבור באשכול.   הופתעשתאגיד "מאי" לא כל כך הצליח. תאגיד "מאי"  מזה

ט לנסות לעבוד עם תאגיד "מאי" אבל דרך "נגב אקולוגיה" כקבלן  מכיוון שאין שחקנים בתחום הוחל

מנהלת האגף עדכנה שהיו איסופים בפברואר ומרץ. הוועדה טענה שתושבים רבים לא היו משנה. 

מודעים לפינוי הזה ובישובים שונים )עין הבשור לדוגמא( כלל לא ניתנה אפשרות לתושבים לפנות  

ה שיש פער גדול בין המזכירות לבין התושב. בשמת ציינה  מוצרי אלקטרוניקה. הוועדה הדגיש

יש פער שהאגף עובד מול המזכירויות וכעת מנסים למצוא דרך לעבוד ולהעביר מידע מול התושבים.  

-בשמת הסכימה עם הוועדה ואמרה שיש קושי בממשק הדורציני בין התושבים לבין המזכירויות. 

רובדי. המועצה יודעת לעבוד מול הישוב והמזכירות אבל לא מול התושב. זה גם בדברים אחרים.  

הוועדה ציינה שנושא הממשק בין האגף ואגפי מועצה צריך לחשוב על האופן בוא עושים זאת. 

ספים במועצה וראוי שיערך דיון על כך בדרגים  לתחומים נו אחרים לתושבים הוא נושא חשוב הנוגע 

 הניהוליים של המועצה. לסיכום, יהיה איסוף מסודר ותוכנית מסודרת לפינוי אלקטרוניקה.  

יש קול קורא חדש נוסף למרכזי מחזור. יש עשרה מרכזי מחזור שעושים עם התאגיד  מרכזי מחזור:  (8

. בסוף אמורים להיות פינות בכל 10ש עוד פינות ובתוכנית י 10אשכול נגב מערבי. קיימות כרגע 

האגף? מנהלת האגף ציינה  הישובים. מי אחראי לסדר ולניקיון בפינות השונות? הישוב? הקבלן?

הקרטון למשל לנקות את סביבת הקרטוניה. במרכזי המחזור בהם יש יותר   ןשיש מחוייבות על קבל

י האגף צריכים להגיע לנקות ולסדר את מקרטוניה הישוב אמור לתחזק את פינות המחזור וגם עובד 

מרכזי המחזור. בשמת ציינה שפעמיים בחודש אפשר שעובדי האגף יגיעו לפינות המחזור. הוועדה 
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. על  ציינה שגם לוועד הישוב יש אחריות. מרוב גורמים אחראיים יש חוסר בהירות לגבי האחריות

 וניקוי פינות המחזור.  המועצה לעשות סדר בנושא זה ולקבוע נהלים ברורים לסידור 

התקיימו בעבר פגישות בנושא זה עם יפעת ותמרה. תקבע פגישה נוספת עם נציגי  דוברות והסברה:  (9

 הוועדה כדי לקבל עדכון בנושא. 

בשמת עדכנה שהנושא של נאמני איכות סביבה בישובים במתכונת נאמני איכות סביבה בישובים:   (10

עלה על סדר היום ויש דיונים על כך. דודי ציין כי יש מהלכים שמטרתם לבדוק איך לייצר  של צח"י

מודל שיחזיק לאורך זמן ויהיה יציב ובעל משמעות. חבר הוועדה יובל בר ציין שהוא מתחייב ורוצה 

להדריך וללוות את נאמני איכות הסביבה הישוביים. הוועדה הדגישה שכדי שהמודל יצליח חייבים  

ל תפקיד באגף שחלק מהגדרת התפקיד שלו תהיה העבודה עם הנאמנים. הוועדה ציינה נושא זה בע

 הסגן ציין שלפי גישתו ממונה החינוך הסביבתי יהיה אחראי גם לנושא זה.  בעדיפות גבוהה. 

הוחלט שנושא הגינות הקהילתיות עובר לאגף איכות מי מוביל? היכן זה עומד? גינות קהילתיות:    (11

הייתה כבר ישיבה ראשונה של צוות ההיגוי. השתתפו בה כל הגורמים: אגף, מרכז קהילתי,  הסביבה.

שירותים חברתיים, גינון וכו'. נקבעו ישיבות של וועדת ההיגוי. הרכז של הפרוייקט הוא אורן 

מחולית. באגף האחראית תהיה קורינה הפקחית החדשה. הסגן הציע שהאחריות לנושא תהיה של 

הוועדה ציינה את האפשרות של גינות קהילתיות לייצר פתרון לזרם המחזור  הסביבתי.  מנהל החינוך

לתית צריך ליצור יהרטוב על ידי הפעלת קומפוסטרים בגינות השונות. ישוב המעוניין להקים גינה קה

 קשר עם האגף. הסברה בנושא זה תפורסם לישובים.  

יות נגב מערבי סה"כ טובה. הוועדה שבה העבודה מול אשכול רשו כלבים משוטטים ווטרינריה:  (12

חשוב שתהיה   ומדגישה את חשיבות הפנייה של תושבי המועצה למוקד המועצה בנושאים וטרינריים.

מוקד המועצה. הסגן ציין שיש קושי באשכול  –לתושבים כתובת אחת לפניות בכל התחום הסביבתי 

צה יודע לראות את הפנייה של התושב הרשויות ובמוקד שמטפל שם בנושאים וטרינריים. מוקד המוע

 בנושאים וטרינריים.  

מגיעות לוועדה דרישות רבות של תושבים לפינוי גזם גינה ביתי ישירות    –פינוי גזם ביתי וגזם גנני   (13

מהבתים. מנהלת האגף הדגישה שפינוי גזם מהבתים יהיה במכרז החדש ולקבלנים ברור שזה חלק 

 מהשירות שהם נותנים למועצה.

יש ריסוס פחים על ידי קבלן ההדברה. שטיפת הפחים אמורה לקרות דרך אשכול   –טיפת פחים ש  (14

פעמים בשנה. ידוע ששטיפת הפחים עד כה הייתה גרועה וכעת   3הרשויות. המטרה היא שזה יקרה 

 . יש דרישה לשטיפה נורמלית על ידי משאית עם מתקן ייעודי לנושא

 ישנו רחפן למועצה אולם האגף לא עובד איתו כרגע. –אכיפה וניטור בעזרת רחפן   (15

מנהלת האגף ביקשה את עזרת הוועדה בקידום חוק עזר בנושא חד"פ.   –שימוש בחד"פ במועצה   (16

הוועדה ציינה שהיא תשמח לעזור אך חוק העזר עוסק בשטחים פתוחים וכו'. לוועדה חשוב להפחית  

מועצה בכלל ובמוסדות המועצה בפרט )בתי ספר, גנים, מוסדות המועצה, את השימוש בחד"פ ב 

המטרה לא להשתמש בחד"פ ואם כן משתמשים לעשות  אירועים מועצתיים, משרדי המועצה וכו'(.

בנוסף אופציה למדיחי  זאת עם הכלים הכי ירוקים ומתכלים שיש )כלים שניתן להכניס לקומפוסטר(. 
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ובמוסדות המועצה. הנהגת המועצה צריכה להבין ולהצהיר שהיא כלים באגפי המועצה השונים 

הוועדה ציינה את הצורך גם ביצירת הסברה, חינוך ומודעות. יש פה מתנגדת לכל שימוש בחד פעמי. 

חשוב להבין היבט סמלי להגיד אנחנו מועצה ירוקה שעושה את המיטב כדי לא להשתמש בחד"פ.  

משים בחד"פ. זה עובד במועצות אחרות. זו הצהרה ערכית שיש פה גם חיסכון כספי בכך שלא משת

 חשובה. אפשר להביא הצעת החלטה במועצה לפיה לא משתמשים בחד"פ במוסדות המועצה. 

בודה מוגדרים של פקחי האגף מול אירועים ותרחישים שונים. מפת אכיפה ומעגלי  סדרי ע  (17

תומר   – ועצה והקשרים ביניהם( )ריכוז טבלה של כל גורמי האכיפה שפועלים במ אכיפה שונים

 התחייב ליצר מפה כזו. יש להזכיר לו לעשות זאת.

יש פניות רבות של תושבים על נושא זה. על הוועדה לדון בנושא ולגבש מדיניות  –נושא הקמינים  (18

 יחד עם האגף לקראת החורף הקרוב

 נושאים שלא הספיקו לעלות לדיון בישיבה:

 רישום יומן פיקוח מסודר ברמה יומית ככלי למעקב ולמידה  (19

 ריכוז טבלה של כל גורמי האכיפה שפועלים במועצה והקשרים ביניהם   (20

 אתר דייה שני סעיפים בנושא זה  (21

 פעילות היחידה הסביבתית נגב מערבי והממשק שלה עם המועצה  (22

 פלסטיק(בעיות מתמשכות בנושא המחזור )קרטון, נייר, בקבוקי  (23

 חינוך סביבתי )ישיבת הוועדה הבאה מוקדשת לנושא זה( (24

 רפת חולית (25

 


