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 20218.17.                                        ישיבת ועדת איכות הסביבה

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

אדרי, עמי אוליאל )נציג ציבור(, עדי חמאווי )נציג ציבור(, אריק  -ציבור(, יהודית מימון, דנה אדמון

בשמת גלין )מנהלת אגף איכות הסביבה(. תומר מאהלר )מנהל   אלה פלד )נציגת ציבור(, דניאל,

עצה(. ינון אגם )מנהל מחלקת  מחלקת איכות סביבה, מ.א. אשכול(, דודי אלון )סגן ראש המו

 תברואה, מ.א. אשכול(. 

 אושרה גבאי )אחראית שטחים פתוחים, מ.א. אשכול(   –אורחים 

 , עדי חמאווי )נציג ציבור(, רותם בוקסבאום – התנצלו 

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

 . הסביבה( קורינה )פקחית האגף לאיכות הסביבה(נמרוד )פקח האגף לאיכות 

 הוועדה אישרה את פרוטוקול הישיבה הקודמת בנושא החינוך הסביבתי

 

 עדכונים 

: היה אירוע זבובים גדול וחמור בעין הבשור. האירוע טופל על ידי האגף וישנה הקלה גדולה. היה זבובים

חשש משדות אבטיחי הגרעינים שייצרו מפגע אבל הנושא טופל היטב על ידי האגף באמצעות הסברה  

יבול  לצד זאת ישנם קשיים גדולים בתחום הזבובים בדרום המועצה ובעיקר במושב וקשר מול המגדלים. 

עדכן  תומר שנמצא כל הזמן במוקד הזבובים. יו"ר הוועדה שלח מכתב בנושא לראש המועצה וסגנו. 

שהאירוע בעין הבשור טופל. ישנה עליה בחלוציות ובחבל שלום אבל האגף לא הצליח למצוא את הסיבה  

תומר הדגיש את  האבטיחים עלולים לייצר מפגע גדול.  ועוד(. סברס ,למפגעי הזבובים )נבדקו לולים 

הצורך של היישוב להשגיח על קבלן הדברת הזבובים. לדבריו האגף רודף אחרי הישובים כדי שיפעלו 

הדגיש שאם יש ישוב שלא מפעיל נכון את נושא מלכודות הזבובים ולא   דודימול הקבלן ויפקחו עליו. 

חייבו לעבוד מול הקבלן עובד דרך המועצה יש לשקול להפסיק להעביר לו את הכסף המועצתי לנושא ול

 המועצתי. 

עדיין מדובר על עניין רציני שנידון גם במליאה  . במספר השריפותבחודש האחרון הייתה ירידה  :שריפות

ובשאילתות. לצד זאת התקיימה פגישה מתוחה בנושא עם ראש המועצה. נציגי הוועדה הציגו לו את 

ולהסביר לו שיש לו כוח כראש ית מעורבת האפשרות להוצאת צווים מנהליים לערימות פסולת חקלא

מועצה להשפיע בנושא זה. הבהרנו לו שערימות פסולת עם ניילון וחומרי הדברה מייצרות סרטן ומחלות  

נוספות לתושבי המועצה. הוועדה הדגישה שמתשובת ראש המועצה במליאה ובישיבה נושא זה אינו נמצא 

המועצה פתרונות לנושא השריפות אולם התייחסותו   הוועדה הציגה לראשבראש סדר העדיפויות שלו. 

מבטחים שהשפיעה על כל האזור מבחינת  עדכן על שריפה גדולה מאוד במפח"קתומר  הייתה מזלזלת. 

עשן וזיהום אוויר. בעקבות השריפה התחילו בנוהל שונה )בשיתוף עם רט"ג( לכבות שריפות עם חול. 

הוועדה ציינה שיש לפקח על מקור החול בו  מושב מבטחים נדרש לכסות את השריפה עם חול. 

שאלה את   הוועדהקומות אסורים. משתמשים על מנת שלא יווצר מצב של כריית חול וגנבת חול ממ

תומר האם יש מצבים בהם האנשים שהציתו את השריפות ידועים למועצה ולגורמי האכיפה ועדיין לא 
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הוועדה ציינה שידועה לה שהתקבלו הוכחות מדובר על שמועות.  תומרניתנים להם קנסות? לדברי 

הוועדה הדגישה את  על ידי רט"ג. ברורות ולא נעשה דבר. לדברי תומר וינון המקרים האלו מטופלים

לפיה ערימת פסולת מעורבת שמושלכת בשטח צריכה להיות מטופלת ביד   בפני סגן ראש המועצה  עמדתה

להפסיק עם התירוצים והמשחקים   קשה ובכל האמצעים ללא קשר לבעל הקרקע עליה נמצאת הפסולת.

 ולהתחיל לפעול! 

שהאגף צריך לתת עליו את הדעת. אין פיקוח ראוי   נושא קריטי – פיקוח על קבלני האשפה והמחזור

ואין מתן קנסות או התרעות. הוועדה מדגישה שאם חסר כוח אדם לפיקוח על קבלנים אלו הוועדה יכולה 

 לדחוף להגדלת כוח האדם באגף איכות הסביבה בהתאם לבקשת האגף. 

סגן ראש המועצה ציין שהפרויקט עומד לצאת לפועל במספר   – איסוף גזם גינות מבתי התושבים

ישובים. הוועדה הדגישה שפרויקט כזה שמתחיל לראשונה במועצה צריך להגיע עם קמפיין מועצתי 

לא צריך להסתמך על המזכירויות ויש לפעול ישירות מול התושבים. התושבים  והסברה ברורים וחזקים. 

שהשירות יגיע ישירות לתושב וללא תיווך של מזכירות הישוב  הוועדה דורשת לא מודעים לשירות. 

עמדת הוועדה היא שיש לקבוע שירות חודשי קבוע בכל ישוב של איסוף גזם  שעלולה לטרפד את הנושא.  

 גינות מהבתים בדומה לאיסוף הפסולת הגושית.  

טון  2800ום סגן ראש המועצה דיווח על סיור שעשה באתר. לדבריו ניתן להטמין במק –אתר דיה 

תוצרת  –טון של יח"ם  600טון פסולת בסיסי צה"ל.   700טון פסולת ביתית של אשכול.  1000בחודש. 

טון מפעל חדש באבשלום )פסולת ירקות(. כל השאר פסולת בניין. היטל הטמנה לפסולת  250חקלאית. 

כגון "בא לי מכולה". דודי   יין₪ לטון(. יש כיום פתרונות טובים יותר לפסולת בנ  5בניין הוא נמוך מאוד )

טון  250שאל את המחוז מדוע מותר להשליך פסולת באתר דיה ויצאה הנחיה לאסור זאת. זה יפנה כ

הוועדה ביקשה להבין את ההחלטות לגבי קבלת פסולת שניתן יהיה להשתמש בהם לפסולת חקלאית. 

 לפי איזה קריטריונים.   באתר. מי מחליט?

אין מספיק הסברה ודיברור של נושאי איכות סביבה ומחזור. תושבים עדיין לא מודעים לנושא  –הסברה 

פסולת הבניין והפתרון אליה. חקלאים לא מודעים לאפשרות לטפל בחומרי הריסוס וההדברה. נושא  

מכשירי החשמל הקטנים לא מוסבר ומדוברר ועוד. יש לחזק מאוד את הקשר מול התושב ואת ההסברה  

 שב. לתו

 הוועדה ביקשה לחזור ולקבל מהאגף את דפי העדכון החודשיים.  : דפי עדכון חודשיים

 הייתה ישיבה חשובה בנושא זה. מאז לא ברור מה הסטטוס של הנושא ולאן זה מתקדם.   :חינוך סביבתי

הכיוון טוב. דובר על כך שנחכה לכניסת מנהלת האגף  – פגישה עם דקלה על התוכנית האסטרטגית

 החדשה ואז נקדם את הנושא של תוכנית קצרת טווח וארוכת טווח יחד עם המנהלת החדשה. 

מצער שהוועדה לא עודכנה בנושא ולא התקיימה איתה  – קידום בניית פאנלים סולריים צמודי גדר

דובר על נושא בעל השלכות גדולות על איכות  . מלמרות פנייה לראש המועצה ובקשה לפגישה פגישה

 הסביבה, הקיימות והשטחים הפתוחים.  

הפרוייקט יצא לפועל. אמנם באיחור נכיר אבל נשמח לדעת היכן נושא זה עומד   – פינוי פסולת בניין

 ולקבל עדכון על הפרוייקט. 
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החלטת הממשלה על פקדון לבקבוקים גדולים מבורכת אבל היא לא רלבנטית  -  איסוף בקבוקים גדולים

יש  למועצות אזוריות מכיוון שאיסוף הבקבוקים אמור להעשות במכונות אוטומטיות בתוך הסופרמרקטים.  

פה בעיה ארצית ואנחנו צריכים להתכונן אליה. חשוב שהמועצה תערך לכך שעוד כמה חודשים יווצר  

עדכנה שהחלת חוק הפקדון על הבקבוקים הגדולים נעשתה על ידי משרד הגנ"ס   שמתבקושי רציני. 

בצורה לא מסודרת מספיק ובעצם נוצר מצב של ואקום. כרגע המצב החוקי אומר שיקחו את המחזוריות  

על האנשים לעשות עם הבקבוקים הגדולים מה שעשו עם בקבוקי הפקדון הקיימות ולא ניתן פתרון אחר. 

יש כעת ניסיון של מרכז המועצות האזוריות לתת פתרון לסוגיה. ברמת  לומר להחזיר לסופר. הקטנים, כ

המועצה והאגף יש לקיים מהלך של איסוף בקבוקים בתוך הישובים וקבלת הכסף ושימוש בו לטובת  

על המועצה יהיה לספק את האמצעים שיעזרו באיסוף היישוב )מתחבר לקול הקורא להפחתת הטמנה(. 

אמר שהפתרון בסוף יהיה   דודיסופר אשכול יהיה גם מחוייב לקבל את הבקבוקים הגדולים. ים. הבקבוק

 משולב ושהקמת מערך נאמני איכות סביבה בישובים יכולה לספק פתרון לנושא זה 

עדכנה על כך שתומר וינון מונו לתפקיד מנהלי מחלקות. נושא הגינות הקהילתיות ממשיך בשמת 

בשמת נשאלה על נושא   ההיגוי מתכנסת מתוך מטרה להרחיב את מספר הגינות במועצה.להתפתח וועדת 

ציין שגם אם עדיין  דודי העצמת הפקחים וקניית מדים לפקחים. לדבריה הנושא מתקדם והם יקבלו מדים. 

 לא קיבלו הפקחים הסמכה הם צריכים להיות יצוגיים ולעבוד עם מדים ותגים.  

 

 זורית אשכול )אושרה גבאי(שטחים פתוחים במועצה הא

נושא השטחים הפתוחים לא רוכז בעבר על ידי בעל תפקיד במועצה. מטרת הדיון לחשוף את נושא  

השטחים הפתוחים לוועדה ולחשוב כיצד אנו מקדמים את הנושא. שטחים פתוחים הם שטחים חקלאיים,  

השדות, השטחים הטבעיים,   –טבעיים, שטחי מנהל ועוד. המרכיב הנופי של השטחים הפתוחים   שטחים

שטחי קק"ל ועוד הוא מהמאפיינים המובהקים של אשכול. זה מרכיב חשוב של איכות החיים שלנו. לא  

בכל מקום יש פסיפס כזה שיודע להתקיים יחד. לצד זאת חשוב לדעת שהמשאב שמתכלה הכי מהר הוא  

ב הקרקעות והשטחים הפתוחים. באשכול נדמה שיש המון שטחים פתוחים אך זה לא מדוייק. יש  משא

מאבק על כל דונם של חקלאות ובינוי. המועצה צריכה לדעת כיצד לנהל את המשאב הזה של שטחים  

גם השטחים הפתוחים הם משאב לדוגמא בתחום התיירות, משאב ערכי, הם נוף התרבות של  פתוחים. 

יש לחץ של גורמי חוץ על השטחים הפתוחים וקיומם כגון הצבא. צריך לדעת באופן מושכל  המועצה.

כיצד להתנהל. יש את נושא הסולארי שכולם רוצים לעשות ולקדם אך הוא בא על חשבון שטחים  

פתוחים. הסולארי מצריך גם תחנות הגירה וקווי הולכה וגם זה בעל השלכות משמעותיות על השטחים  

הבנייה וההרחבות של הישובים גם הם נוגסים בשטחים  על האופן בו הנוף שלנו יראה. הפתוחים, 

. מרכז המועצות האזוריות מנסה  הפתוחים. מדובר על אתגר מאוד מורכב שצריך לדעת כיצד לנהל אותו

. זו סוגייה שאנחנו כמועצה צריכים  כיצד להתמודד עם הנושא וכלים  להתמודד עם זה ולפתח כללים

ותה ולפתח אותה ולהנחיל אותה. להטמיע את התפיסה של השטחים הפתוחים ואת הערך  ללמוד א

והערכיות שבהם זה לא דבר מובן מאליו. יש לנהל את הנושא בצורה מושכלת ומתואמת וכך ניתן להוביל 

 לפיתוח והתפתחות לצד שמירה על השטחים הפתוחים.  
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והמושב   מת הקרקעות להיות שטחי משבצת שטחים שהיו גד"ש/פלחא עברו בעקבות רפור  –דוגמאות 

יכול להשקיע בהם מעבר לחקלאות בעל או פאלחה. אפשר להקים חממות וכדומה. לנושא זה יש משמעות  

מדובר על חממות,  להשתנות.  הולךדרמטית על האופן בו הנוף שלנו יראה. כל הנוף לצד דרך השדות 

 מבנים ואתרים סולריים.  

כל הנוף הפתוח משתנה. משתלם כלכלית לנטוע אבוקדו אבל גם לגנות  –שטחי גד"ש שהופכים למטעים  

, כולל גדרות תייל. זה קורה בצורה ספונטנית כי יש אותו ואז במקרים רבים נבנות גדרות סביב המטעים

 ות לנהל את הנושא.צורך אבל המועצה צריכה לשים לב לזה ולנס

המועצה נמצאת בהליך הכנת תוכנית כוללנית. יהיה גם פרק בנושא השטחים הפתוחים. כהכנה לכך נעשה  

. מטרת הסקר היא לתת כלי עבודה לניהול השטחים הפתוחים. זה מיפוי  2020בשנת  סקר שטחים פתוחים

, איזה עם חקלאות חממה, איזה  איזה אזורים עם מבנים, איזה עם חקלאות פתוחה –של כל שטח המועצה 

יאולוגי.  ז שטחים הם שמורים )שמורות טבע יערות קקל(. נעשה גם סקר אקולוגי, סקר בוטני וסקר 

זאולוגי, גיאולוגי( ומתוך כך בודקים ערכיות אקולוגית. בודקים מסדרונות מוציאים מפות ערכיות )בוטני, 

יות המרחבית לערכיות האקולוגית. בסופו של דבר  אקולוגיים, שמורות טבע ועוד. ואז מחברים את הערכ

מהסקר ניתן   ישנה ערכיות אקולוגית של שטחים חקלאיים פתוחים.יוצא תוצר של ערכיות משולבת. 

לראות שיש במועצה שטחים פתוחים רבים בעלי ערכיות גבוהה מאוד. אנחנו מקבלים מפה שהיא כלי 

ן חייב לגשת לסקר הזה ולבדוק האם השטחים סביב  עבודה. לדוגמא, כאשר ישוב רוצה להתרחב המתכנ 

לצד זאת חשוב להדגיש שאין למועצה מדיניות מסודרת בנושא הישוב הם עם ערכיות גבוהה או נמוכה. 

אולם יש זמן ארוך עד אישור התוכנית שטחים פתוחים. התוכנית הכוללנית אמורה לתת פתרון לנושא זה. 

 בינתיים תוכנית אב לנושא שעל בסיסו תבנה התוכנית הכוללנית.  הכוללנית ולכן ממליצה אושרה לבנות 

אושרה והאגף האסטרטגי חושבים שלצד התוכנית הכוללנית יש להעלות את המודעות לנושא השטחים  

. המטרה היא שכתיבת תוכנית הפתוחים בקרב התושבים, הנהגות הישובים, המליאה והנהגת המועצה

האב/כוללנית על שטחים פתוחים תעשה בשיתוף התושבים והישובים. זה אמנם מטיל מגבלות אבל יש 

ישנו רעיון לייצר פרוייקטים קהילתיים  בזה כל כך הרבה משמעות ערכית ומשמעות לאיכות החיים. 

יש תחושה מה שמובן מאליו. במסגרת ישובית. ישוב שיאמץ אתר שקרוב אליו ולייצר זיקה מעבר ל

במועצה שהנוף שאנו חיים בו הוא מובן מאליו. אין הבנה כמה המשאב הוא יקר. מוסדות התכנון מאוד  

מקפידים על הנחיות של איכות סביבה וכו' ומצד שני מאוד מקדמים יוזמות של בנייה סולארי תעשיה 

בין   יםשאים הקשים הוא הממשקאחד הנוותשתיות ומי שמשלם את המחיר הוא השטחים הפתוחים. 

בטווח   זה נושא לא פשוט כי החקלאות היא הפרנסה שלנו אבל השטחים הפתוחים לשטחי החקלאות.

  מסוימתאלא להטיל מגבלות מסוימות על חקלאות  , בטווח הארוך ותוך ניהול נכון,הרחוק לא תהיה ברירה

 .  שהיא צמודת דופן לשטחים מוגנים

שאלה האם הוועדה החקלאית מעורבת בנושא זה. לדברי אושרה מאז  אי והודתה לאושרה גב הוועדה

ברמה נקודתית אך לא היה עדיין  שאוהד בן גיגי נכנס לתפקיד רכז החקלאות החל קשר סביב נושאים אלו

הוועדה הדגישה שוב את חשיבות החיבור והיחס עם הוועדה החקלאית חיבור סביב נושאים רכבים יותר. 

הוועדה ציינה שיש לייצר במועצה מבנה ארגוני ברור דרכו עובד ובו נידון ומנהלי החקלאות במועצה. 
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נושא ניהול השטחים הפתוחים והממשק איתם. ברגע שאין מנגנון מוסדר החקלאות תקבל תמיד עדיפות  

מוד מול שוקט שבורה לאחר שנאבד ערכי נוף ותרבות שמאפיינים את המועצה ובעתיד אנו עלולים לע

 המהלך הבא של הוועדה צריך להיות ייצור חשיבה ועקרונות סביב נושא זה והצגתו למליאה. שלנו. 

הציע לקיים שיח מול הישובים אשר ברשותם שטחים פתוחים ולוודא מולם שאינם   סגן ראש המועצה

 באזור נופי מיוחד ויגדלו במקומות אלו גידולי גד"ש. מגדלים גידולי חממה 

שאלה את אושרה לגבי הקשר שלה מול הנהגת המועצה בהקשר לשטחים פתוחים והחלטות  הוועדה 

לדברי   .בנושא והאם קיימים חוקי עזר אשר נתן להשתמש בהם כדי לשמור את השטחים הפתוחים

כשנכנסה אושרה לתפקיד היא הבינה בניית התפקיד והקשר מול המועצה הוא בתהליך מתמשך.  אושרה

. על נושא השטחים הסולריים  שישנו ואקום בתחום הזה ואף אחד לא מנהל את השטחים הפתוחים במועצה

צמודי הגדר אושרה לא עודכנה ולא הייתה כנראה עדיין עבודת מטה וזה רק בשלב בדיקת ההתכנות.  

הנושא לא מקבל את ולטנים הסולריים עלולים להוביל לנזק גדול לשטחים הפתוחים צמודי הגדר. הק

 החשיבות הראויה ואת הבולטות אצל הנהגת המועצה ומנהלי האגפים. יש תהליך אך הוא בראשיתו.

ציין שלאגף איכות הסביבה יש קשר שוטף וטוב עם אושרה גבאי והם מבצעים יחד עבודות שונות  תומר 

 הנוגעות לשטחים פתוחים )מבצעי ניקיון וכדומה(. 

כוועדה ומול המליאה. יש לערוך דיון   ולהחליט על מעשיה העתידיים  על הוועדה לחשוב –לסיכום 

 של הוועדה על נושא זה ולהבין כיצד ממשיכים הלאה. 

 

 קול קורא הפחתת הטמנה ונאמני איכות סביבה 

בשמת הציגה את החלטת הממשלה שמטרתה להקטין הטמנה ולהגדיל מחזור. פנו למועצה לשאול באיזה  

מייד לחלום של הוועדה ושל דודי להקמת מערך  דרך אנו רוצים לעשות זאת? בשמת ודודי חיברו את זה

הרעיון לתת לנאמן איכות הסביבה אמצעים לעשיית תפקידו. מה שהאגף נאמני איכות סביבה במועצה.  

והמועצה מבקשים בעיקר מהמשרד להגנת הסביבה הוא את הקמת התשתיות הפיזיות. הדבר הראשון הוא  

שמלי עם עגלה. לדאוג שליד המרכז מחזור הישובי יהיה  שאנו רוצים שלנאמן איכות הסביבה יהיה רכב ח

משטח לטיפול בסוגי המחזור השונים, לדאוג למרכז איסוף למכשירי אלקטרוניקה קטנים ולאמצעים  

אין השתתפות כספית של היישוב בתקציב התשתיות נוספים איתם ניתן יהיה לפקח על מרכז המחזור. 

ורא מהממשלה. נושא נוסף הוא מיגור השימוש בחד"פ.  וההקמה. התקציב לכך אמור להגיע בקול ק

הכוונה היא שבמוסדות ציבור וחינוך במועצה לא ישתמשו בחד"פ. ירכשו מדיחי כלים למוסדות השונים 

יש בתוכנית שהוגשה גם עלות של רכישה לפי סקר שערכה דניאל )למדיחים בגנים יש קול קורא נפרד(. 

כמהלך   הדגישה שהמהלך של הפסקת החד"פ צריך להעשות הוועדה ראשונית של כלי אוכל רב פעמיים. 

הצהרתי של הנהגת המועצה שילווה בהסברה נרחבת לתושבי המועצה. בשמת דיברה על נושא המרכיב  

הפחים הכתומים   תייתכנושל הפח הכתום בתוך התוכנית. תאגיד תמיר מתנגד לכך ועלו גם הערות לגבי 

קסטיל וחיזוק  תחום נוסף שנכלל בתוכנית לבקשת דודי הוא מחזור בגדים וטהגדולים במוסדות חינוך. 

והרחבת חנות היד שניה "דנדש" שתשמש גם מרכז לשימוש חוזר ברהיטים ותתחברת ל"גילדה" ולמרכז  
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מהסכום הכולל של הקול קורא יוקדשו להסברה וחינוך  5%האזורי שנבנה בבית הספר "הבשור" הישן. 

איכה"ס. בנוסף עדיין )יש לבנות תוכנית(. עדיין לא מופיע הקומפוסטרים דבר שעלה לדרישת הוועדה ל

 לא נסגר נושא מימון רכז הפרוייקט שנמצא בדיונים מול משרד הגנ"ס.  

 במסגרת הפרוייקט יקבעו יעדים ברורים ומדידים להפחתת פסולת שהולכת להטמנה. 

יש לנהל  סגן ראש המועצה ציין את מחויבותו לנושא ואמר שיש רצון ויש תקציב ויש להוציא זאת לפועל. 

ן הצח"י בישובים כדי שמערך הנאמנים יפעל לשנים ארוכות ויהווה עוגן חינוכי, הסברתי  זאת בסגנו

יובל בר ציין שיש לדעתו להתחיל משלושה ישובים ולהתמקד  והתנדבותי בתחום איכות הסביבה באשכול. 

 בהם על מנת להראות הצלחה ואז להתקדם לישובים נוספים. יובל יתרום מניסיונו ומרצו לפרוייקט.  

יש החלטת ממשלה, יש תקציב, יש סגן ראש מועצה  –הוועדה ציינה שיש כעת הזדמנות גדולה מאוד 

  שרוצה לקדם את הנושא ולכן זו הזדמנות שצריך לדעת לנצל.  

 


