פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה – פגישה ראשונה9/11/2014 ,
נוכחים :שמעון פשלי ,בעז בר-סיני ,משה עמית ,אביגייל יוסף ,רעיה וולקן ,ערן אדמתי ,מיכל
גלברד ,אלון בוטבין
סקירה :מטרות הועדה – מתוך חוזר של משרד הפנים על ועדות איכות סביבה.
המסר בפעילות להגנת הסביבה ,החשיבות בדוגמה האישית ,חשיבות אזרחית ,לאומית,
איכות חיים ורמת חיים טובים יותר ,שמירה על החוק .תפקידיה :להתוות מדיניות וליזום
פעילויות בנושאי איכות-סביבה ,לעקוב אחר ביצועי המועצה .זו ועדה סטטוטורית ,אך לא כך
החלטותיה ,לכן חשוב שתמצא את הדרכים לשכנע את קובעי המדיניות .עוסקת בנושאי
סביבה ,פסולת ,תחבורה ,חינוך ,אנרגיה ועוד .המליאה מעלה נושאים לאישור המועצה.
הרכב הועדה 4 :חברי מועצה 2 ,נציגי ציבור ,נציג ארגון סביבתי ,נציג הועדה להגנת
הסביבה.
נושא לטיפול :הפרדת פסולת ייעודית .הסבר מפורט ניתן ע"י רעיה וולקן :באתר דודאים
קיים מתקן חדש תוצרת גרמניה ,ובו מערכת עם שבע תעלות מבוטנות עם אוורור וניקוז ,בהן
מכינים קומפוסט מאשפה עירונית המגיעה מאשדוד ,מבאר-שבע ,משווקים ,מחדרי אוכל
גדולים כמו 'אינטל' ועוד .המערכת יודעת להפריד בעזרת מסנן ענק את החומר האורגאני
מהחומר הלא אורגאני ,בעזרת חורים בגדלים שונים ובצורה ידינית.המערכת עובדת מזה חצי
שנה .זהו מתקן ראשון מסוגו בארץ לייצור קומפוסט בשיטת גור )גורטקס( ,ללא ריחות .לאחר
עשרה שבועות מתקבל חומר איכותי מאוד של הקומפוסט .מחירו אפסי-נמוך מאוד ,וזה
מאפשר לתת אותו לחקלאים לטובת גידולים חקלאיים .מחר ייערך ניסוי עם הקומפוסט
בחקלאות כדי לבדוק את יעילותו .הפרויקט מתבצע בחסות מו"פ – תוצרי פסולת – הפסולת
כמשאב ולא כמטרד ,במימון תקציב ייעודי לכך.
הועדה רואה חשיבות עליונה בהפרדת הפסולת בישובי המועצה .לא נראה לה הגיוני
שתושבי באר שבע והסביבה עושים זאת ,ותושבי המועצה ,שאתר דודאים נמצא בתחומם-
לא עושים זאת .זה דורש ,כמובן ,מערכת הסברה לתושבי המועצה ,חלוקת פחים לפסולת
אורגאנית ומערכת שינוע הפסולת לדודאים .יש צורך באישור תוכנית אב לכך ובמציאת מימון
מתאים.
נושאים שהועלו ע"י הועדה בשנים קודמות :רשימה ארוכה ,שדורשת עיון מחודש ,בין
הנושאים :דגש על חינוך הילדים ,תחבורה ,שמירה על שטחים פתוחים ועוד .חברי הועדה
ביקשו לעיין בנושאים הללו על-מנת שיוכלו להתייחס אליהם כנדרש.
ערן :חשוב לעיין בתוכנית שנכתבה בעבר לטווח ארוך ,ובהתאם להחליט על נושאים חשובים
לקידום .חשוב לחכות למינוי איש ייעודי בנושא החינוך.
רעיה :דרוש נציג מהמטה ,מהנהגת המועצה ,שיישב בועדות שלנו ,למרות הסתייגות של ערן
לכך .לדעתו -המליאה משפיעה יותר.
אלון :צריך למנות יו"ר לועדה מהמליאה.
תאריכים למפגש הבא , 4/12 :תאריך אופציונאלי8/12 :

