
1 
 

 202110.26.                                        ישיבת ועדת איכות הסביבה

בן יעקב, יהודית מימון, עמי  -מולי ספקטור, יובל בר, אמיר פלג )יו"ר(, רויטל דג'אווי :נוכחים

אריק דניאל, אלה פלד )נציגת ציבור(,   איתן אהרון, אוליאל )נציג ציבור(, עדי חמאווי )נציג ציבור(,

)מנהלת אגף איכות הסביבה(. תומר מאהלר )מנהל מחלקת איכות סביבה, מ.א.  הילה קטרי

 אשכול(, דודי אלון )סגן ראש המועצה(.  

 . אדרי-דנה אדמון מרק מרקוס )נציג ציבור(, – התנצלו 

ידה הסביבתית נגב מערבי(,  : רננה אילן )המשרד להגנת הסביבה(, שחר יסינובסקי )היחחסרים

ינון אגם )מנהל   נמרוד )פקח האגף לאיכות הסביבה( קורינה )פקחית האגף לאיכות הסביבה(.

 מחלקת תברואה, מ.א. אשכול(. 

 

 עמיעוז שהצטרף לוועדה.מושב ברכות להילה קטרי על התמנותה למנהלת האגף ולאיתן אהרון מ

 

 היכרות עם הילה קטרי 

בתפיסה שלה יש את הנושאים הדחופים  הילה ניהלה את מחלקת הבריאות וההתנדבות במועצה.  

ויש גם את העתיד של הילדים שלנו ושל העולם שנשאיר להם. חשוב שבמועצה חקלאית עם מרחבים  

בנציגי   ר ולהיעז  פתוחים נדע לתכנן ולחשוב גם על תמונת העתיד של המועצה ושל הסביבה במועצה

האגף נמצא בהתחדשות. לצד הילה גם חלי הצטרפה והיא  תושבים לצורך תכנון העתיד. הציבור וב

החינוך הסביבתי אמור לעבור  מזכירת האגף. מרגישים שינוי ברוח של האגף ובאנרגיות של האגף. 

 באופן רשמי לתוך האגף. יש רוח טובה שמטרתה להוביל לשינוי ולהתפתחות.  

י העבודה והקשר עם ועדת איכות הסביבה. לגבי תוכנית מנהלת האגף ציינה את חשיבות יחס

העבודה ציינה שהתוכנית מדברת על התוספות לעבודה השוטפת. חשוב למנהלת להציב חזון  

עם   שלהיפג סביבתי לשנים ארוכות קדימה בשיתוף הוועדה. בחודשים הקרובים מתכננת הילה  

 . חהנהגות הישובים ולשמוע את הבעיות והבקשות שעולות מהשט

 

 עדכונים 

יפגש עם הילה על נושא תוכניות העבודה והתקציב. תוקדש לנושא זה  י : יוקם צוות מצומצם שתקציב

 גם ישיבת וועדה מיוחדת בחודשים הקרובים. 

התקיים במועצה סיור של המשטרה הירוקה בנוכחות מאוד רצינית   – סיור המשטרה הירוקה 

ומכובדת שכללה בין היתר את מפקד המשטרה הארצי וסגנו ואת מנהל המחזור של משרד הגנה"ס  

ובכירים נוספים במחוז. בסיור השתתפו דודי, דנה ואמיר. היינו במפח"ק ישע, מפח"ק עמיעוז הישן  

לח לכולם. ביקשנו והדגשנו שאנו לא מבקשים לאכוף את החקלאי  ומקומות נוספים. סיכום הסיור נש

אלא לטפל במי שמייצר את השריפות    ,מופרדות של פלסטיק גזם וכו'  ערמות   שמשליךהבודד 

הגדולות, את ריכוז הפסולת ואת שריפת הפסולת. התקווה היא שנראה שינוי ושיפור בשטח ושיתוף  
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הוועדה  וקה, יחידת רט"ג וגורמים נוספים בשטח.  פעולה צמוד יותר של האגף עם המשטרה היר

 תמשיך להיות במעקב כלפי העשייה בשטח של המשטרה הירוקה וגופים נוספים. 

הוועדה ציינה את המחדל שהתרחש במהלך החגים    – כשלון בפינוי פחי המחזור במהלך חגי תשרי 

ה גם בפסח, גם בקיץ  התקלה הזו התקיימ . ובמסגרתו לא פונו פחי מחזור במשך שבועות ארוכים

נוצר משבר אמון גדול בין האוכלוסייה למועצה בנושא המחזור. האנשים שמקפידים   והיא חוזרת שוב.

  מכיוון שנאלצו לזרוק פסולת מחזור לפח הירוק.  למחזר הם אלו שהביעו את האכזבה הגדולה ביותר 

קבלנים ופיקוח אמיתי ויעיל  האגף והמועצה לא נערכו כראוי לרצף החגים ולא קיימו קשר רציף מול ה

סגן ראש   יש צורך לייצר אמירה של הסבר והתנצלות מצד המועצה כלפי התושבים. על הקבלנים.  

במנגנון פיקוח ואכיפה חזק מאוד כלפי קבלני   מקיימת המועצה הדגיש שיש להתבייש שהמועצה לא 

תחום פינוי זרמי  הפסולת שעובדים במועצה. הנושא עלה בחגים באופן מיוחד עם כשל גדול ב

המחזור. ההנחיות של הסגן כרגע הן אפס סובלנות כלפי הקבלנים. מנהלת האגף התחייבה  

שכחודשיים אחרי כניסתה לתפקיד יוצג דו"ח ברור של פיקוח ובקרה שיעודכן כל פרק זמן ויוצג גם  

ינוי  לא תהיה ההפקרות בתחום הזה של שבירת פחים, העדר פ  2022לוועדה. המטרה היא שבשנת 

וכו'. הסגן ציין את חשיבות הוועדה ואת הרוח הגבית שהיא נותנת ליצירת מציאות טובה יותר ושינוי  

לדברי הסגן העדר הפינוי המוסדר  הוא מצפה לשיתוף פעולה הדוק בין האגף לוועדה.   חיובי בתחום.

   ק כלפיהם.  במהלך החגים נובע מתקלה של האגף ומחוסר תאום נכון מול קבלני האשפה ופיקוח הדו

ודרש את התערבותם הדחופה   ראש המועצה וסגנולכתב   יו"ר הוועדה  –סמכות פקחי המועצה 

סגן  בנושא סמכויות האכיפה של פקחי המועצה והעיכוב בהסמכתם שנגרר כבר מעל לחצי שנה. 

 התחייב להפעיל עוד לחץ בנושא על מנת שהסמכויות יאושרו בהקדם.   ראש המועצה

לו  : ישנה תחושה שמספר השריפות נמצא בירידה אבל מצד שני, עוצמת השריפות וגודלן עשריפות 

בצורה משמעותית. כלומר, שריפה אחת גדולה מאוד במפח"ק מייצרת נזק סביבתי ובריאותי קשה  

ביותר. נושא זה עלה גם בסיור עם המשטרה הירוקה ומנהל המחוז. היו לאחרונה שתי שריפות בעין  

ציין שעל פקחי האגף לנסות ולהגיע מהר יותר לאירועי שריפה ולנסות   סגן ראש המועצה הבשור. 

הוועדה ממשיכה לבקש שיהיה טיפול חמור יותר ויעיל יותר ולייצר  מבעירים על חם. תפוס את הל

הרתעה רצינית יותר. הוועדה ציינה שיש רצון לשינוי הגישה באגף ולהימנע מלוותר ולהימנע מהטלת  

  עדכן כי בתקופה האחרונה ישנן יותר שריפות גדולות מקטנות. בחודש תומר קנסות וביצוע אכיפה. 

האחרון יש שוב התגברות של שריפות קטנות ומקומיות. לכל שריפה קטנה נשלח שופל על חשבון  

החקלאי או האגודה החקלאית. בעקבות השריפות יוצא דו"ח ליערה מיחידת רט"ג ועל כל שריפה היא  

 מבצעת אכיפה.  

ח ובכל  הוועדה דרשה מראש המועצה וסגנו לעבוד בכל הכו  –אתר אשפה מח"ע )עמיעוז הישן( 

האמצעים ברשותם מול מה שמתרחש במקום. ישנה חברה שפועלת שם ומפעילה תחנת מעבר לא  

 חוקית לפסולת וככל הנראה שופכת פסולת באופן לא חוקי במפח"ק הישן של עמיעוז.  

  לא היו לאחרונה אירועים חריגים. יש שיפור בהודעות האגף לתושבים ובעדכון התושבים.  : זבובים 

עדכן על עלייה מסויימת בזבובים. עלייה עונתית שאופיינית לכלל המדינה. בסריקות מרובות    תומר

הוועדה  . עיקר המפגעים שנמצאו היו מפגרים של עופותלא מצאו פקחי האגף מפגעי זבובים קשים. 
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ציינה את הבעיות החוזרות ונשנות במושב יבול שסובל באופן רציף ותדיר מבעיות זבובים קשות  

 ות החיים של תושביו נפגעת קשות.  ואיכ

העלתה שוב את הצורך בפיקוח צמוד יותר על קבלן ההדברה. נראה   הוועדה  -  קבלן הדברת זבובים 

מנהל התברואה הוא   ינוןעדכן ש תומרפעמים רבות שהוא עושה חצי עבודה ואף פחות מכך. 

ועדה ציינה שיש לקיים דיון  הו האחראי על הקבלן ועובדיו והוא נמצא בביקורת עליו באופן שוטף. 

מיוחד ועמוק בוועדה על נושא זה ולעבור על החוזה עם קבלן התברואה, על נהלי העבודה שלו ועל  

הפיקוח המועצתי עליו. מנהלת האגף ציינה שהאגף הוסיף נוהל של הודעות לתושבים בהם יש מכות  

 זבובים והסבר על כך שהאגף מטפל ומודע לבעיה.  

הובילו את הכנסת השירות למועצה לאחר סיור בשדות   ראש המועצה ויו"ר הוועדהסגן  :גזם גינות 

נגב שם זה עובד היטב. מי שהוביל את הביצוע היה האגף ומנהלת האגף הקודמת. אומנם זו רק  

ההתחלה אבל ההתחלה הייתה מאוד צולעת. איסוף גזם גינות הוא שירות חדש במועצה והייתה  

המהלך מאוד חשוב אבל הוא לא התחיל  מקיפה ונכונה מול התושבים.  ציפייה להסברה הרבה יותר  

המערך אמור לפעול  הוועדה מקווה שיהיה שיפור משמעותי בתחום לקראת סבבי הפינוי הבאים. טוב. 

תאריך הפינוי ידוע מראש, ערב לפני הפינוי התושבים מוציאים את הגזם למדרכה   – בצורה ברורה 

אם התושב   קבלן אחראי גם לטיטוא וניקוי המדרכה עליה היה הגזם.ולמחרת בבוקר הגזם נאסף כשה

מנהלת האגף ציינה שכל ישוב בחר האם   מוציא את הגזם בתאריך לא נכון הוא מקבל קנס מהמועצה. 

לאסוף מהמדרכות או מנקודה מרכזית. הוועדה ציינה שמבחינתה השירות צריך להגיע לכל התושבים  

עצר במזכירות היישוב מכיוון שלרוב תושבי המועצה )במגזר המושבי בעיקר( אין דרך לפנות  יולא לה 

מנהלת האגף ציינה שהיא בעד פינוי מהמדרכות ומטרתה לשכנע את הישובים  את הגזם הביתי. 

לסיכום, יש שירות חדש וחשוב במועצה ואנחנו כוועדה צריכים להיות ערניים לתפקוד שלו  בנושא זה.  

 הוא לא מתמוסס. ולכך ש

הפחים במועצה נשטפו לאחר בעיות רבות מול הקבלן. איכות השטיפה    – שטיפת פחים ותיקון פחים 

ציינה שתיקון הפחים במועצה צריך להיעשות על ידי הקבלן בהתאם לחוזה    הוועדהלא משביע רצון. 

עצם עושה עבור  איתו ולא על ידי המועצה. יצא דוח מבקר חמור שהתייחס גם לנושא זה והמועצה ב

הקבלן שירות שמסתכם בסכומי כסף גבוהים מאוד שנחסכים לקבלן על חשבון משלם המיסים  

ישנם מקרים רבים שהקבלן בגלל תפעול לא  יש לדווח למוקד המועצה על פחים שבורים. במועצה. 

עדכן שבנושא שבירת הפחים יש דרישה ברורה   תומר נכון שובר פחים רבים כולל פחים חדשים. 

הדגישה שכל הפעולות צריכות על פי החוזה   הוועדה הקבלן להחליף פח עבור כל פח שנשבר.  מ

וההסכם ועל הקבלן להחליף את הפחים על פי החוזה. ישנן עלויות של מאות אלפי שקלים בשנה  

  . היה על כך דו"ח מבקר ברור מטוב ליבה על תיקון פחים והחלפת פחים  שהמועצה משלמת לקבלן 

 ור את התופעה באופן מידי.  יש לעצ.  2017ב

הנושא לא מתופעל טוב על ידי האגף. הוא לא נוהל טוב בתחום   –מחזור מכשירי חשמל קטנים  

ההסברה מול התושבים ומול המזכירויות. היה צריך לציין את קיומו של הפח, את המכשירים שניתן  

לבצע הסברה חוזרת  להשליך אליו, את המיקום בו נמצא הפח )במזכירות היישוב(. היה צריך 

פות על קיום האפשרות למחזור מוצרי חשמל קטנים )לפטופים, כבלים, סלולרי ועוד(.  טותזכורות שו
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בנושא הפחים  המועצה והאגף צריכים להעלות שוב את הנושא מבחינה תפעולית והסברתית.  

  האגףמנהלת שצריך אדם שאחראי על הפחים הקטנים למוצרי חשמל.   עדי חמאוויהקטנים ציין 

ציינה שבכל ישוב יש איש קשר שאמור לעדכן מתי הפח מתמלא ולקרוא לחברה לרוקן אותה. הועדה  

ציינה שזה לא עובד טוב מספיק ויש לחזור ולרענן את הנושא מול התושבים ומול היישובים. יש לערוך  

ודד  הסברה, יש להיות בקשר רציף עם האחראי ביישוב, יש לראות שהפחים אכן נמצאים, יש לע

 להסכם לפינוי מכשירי חשמל קטנים.    סלהיכנישובים נוספים 

הוועדה ביקשה מסגן ראש המועצה להוביל מהלך בו בישיבות המליאה   –חד פעמי במועצה 

 ובמוסדות המועצה אין שימוש בחד"פ ואם יש חד"פ הוא מהסוג המתכלה הכי אקולוגי שקיים.  

ישנה עבודה טובה בבתי הספר שמתקדמת לפי הקול קורא של משרד הגנ"ס. יש    –חינוך סביבתי 

יש גם קידום של פעילויות   הסביבה בתוך בתי הספר. קשר מצוין עם האגף ועם אחראי איכות 

   הנושא נראה בכיוון טוב.  בקהילה. 

סגן ראש המועצה עדכן שהתקבל אישור מקרן הניקיון לתקצב את התוכנית. בקרוב   –פסולת חקלאית 

אמורה לצאת גם ההרשאה. זו בשורה חשובה שאומרת שבקרוב מאוד נוכל סופסוף לצאת לעבודה  

 עם המערך של הטיפול בפסולת חקלאית.  

לעדכן יותר בדברים    אין מספיק דיווחים ועדכונים של התושבים. חייבים  – הסברה ודיווחים לתושבים 

שנעשים. התושבים לא מודעים להמון דברים שקורים ונעשים בשטח. העשייה חייבת לחלחל לשטח.  

במפגש עם הנהגות הישובים עלה הנושא הסביבתי בראש סדר  תושבים רבים לא מודעים לעשייה. 

על האגף לרדת  צריך גם להזכיר את המחויבות של מזכירי הישובים והנהגות הישובים.  העדיפויות. 

לשטח ולהזכיר להנהגות ולמזכירים את האחריות שלהם בנושא זה ואת האפשרות לשת"פ עם  

 האגף. יש לייצר קשר ישיר ורציף עם המזכירים וההנהגות.  

סגן ראש המועצה ציין את חשיבות הקמת הצוות שיוביל את נושא זה בשילוב   : נאמני סביבה בישובים

מיליון ₪ כחלק מתוכנית הממשלה   3ישנו תקציב ממשלתי של כ  חברי הוועדה לאיכות הסביבה.

הוועדה ציינה שמטרת התוכנית היא בין היתר לייצר נאמנים בישובים שיפוקחו  להפחתת הטמנה. 

 באופן הדוק על ידי האגף בדומה למודל הצח"י.  


