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שלום רב

בתאריך ה 13.07.16-התכנסה ועדת איכות הסביבה המועצתית בהשתתפות:גוגי יצחקי -יושבת ראש הועדה ונציגת
כרמים ,אביגיל יוסף -חברת מליאה ונציגת נבטים ,תמר אליהו-מנהלת המחלקה המוניציפאלית-סביבתית ,מיכל
גלברד -נציגת רשות הטבע והגנים ובית קמה,שמוליק אורן -נציג להב ,רעיה וולקן -נציגת משמר הנגב, ,זוהר
ירום-נציגת כרמים ,אוסקר לוטנברג -נציג חצרים ,משה עמית -נציג דביר ,שמעון פשלי-נציג שובל ואנוכי סיון
שלחין אמויאל -מרכזת הועדה.
להלן עיקרי הישיבה:
•

•

•

סבב הכרות והגדרת בעלות התפקיד החדשות של גוגי יצחקי -יושבת הראש החדשה של הועדה ותמר
אליהו -מנהלת המחלקה המוניציפאלית-סביבתית החדשה .גוגי הציגה את מודל העבודה של ועדת איכות
הסביבה של קיבוץ כרמים כדוגמא וסיפרה על מתנת הקבלה שמקבלת כל משפחה חדשה בישוב ,על
פרויקט "מי שטרח" -עבודה משותפת בשטחים הציבוריים בקיבוץ ואת פרויקט ההפרדה במקור בכרמים.
דיון לגבי פרויקט הפרדה במקור -חברי הועדה שאלו האם בכוונת המועצה להרחיב את הפרויקט שקיים
בכרמים לישובים נוספים? סיון שלחין -עדכנה שהפרויקט מוגדר כפיילוט ושתמורת סבסוד המועצה ירד
יום פינוי בישוב ועל כך שברמה הארצית נושא ההפרדה במקור לא תפס ברוב המקומות והמשרד להגנת
הסביבה לא מתכוון לצאת במנגנוני תמיכה בהפרדה במקור לפחים חומים .גוגי וזוהר מכרמים הסבירו
שהסיבה שהפרויקט מצליח בישוב הוא שיש בעל תפקיד מוגדר שלוקח אחריות והוא תושב במקום וחשוב
לו באופן אישי שזה יצליח )"לא משימה שאפשר להפיל על קבלן הגינון בישוב"(.
אוסקר לוטנברג -בעבר קיבוץ כרמים ניסה להקים מיזם קומפוסט לפסולת האורגנית של החקלאות
)בעיקר חוחובה( אבל בביקורת של המשרד להגנת הסביבה נמצאו ליקויים והם נאלצו להפסיק.
תמר וסיון -לא מכירות את המיזם של חצרים .נשמח לסייע לקיבוץ בבחינה מחודשת תוך עמידה
בדרישות .לגבי אימוץ מודל כרמים -במידה ויש ישוב שחושב שפרויקט כזה יכול להצליח אצלו ומבין מה
המחויבות הנדרשת ברמת הישוב )איש תפעול מקומי ,מערך הסברה ובקרה ,הורדת יום פינוי של פסולת
מעורבת( מוזמנים לפנות אלינו ונבצע בחינה מעמיקה.
גוגי יצחקי -במידה ויהיה ישוב שיחליט להיכנס לפרויקט הפרדה במקור ,קיבוץ כרמים ישמח לשמש גורם
מלווה ולשתף בניסיון הנצבר שלהם.
דיון לגבי חשיבות נושא החינוך לאיכות סביבה בקרב קהלים שונים .נושא שעלה במספר ישיבות בעבר.
רעיה וולקן -החינוך הוא הנושא הכי חשוב לעיסוק במסגרת הועדה ולא רק של ילדים .אפשר להתחיל
ממודעות לנושא הניקיון ברשות הרבים וצרכנות .מדובר במשימה סיזיפית שדרוש לבצע שוב ושב ושוב.
הועלתה אפשרות להיכנס גם למרכזי הגיל השלישי של המועצה.
אוסקר לוטנברג -מציע לייצר מנגנון של נאמני איכות סביבה.
סיון שלחין -ניתן לקבל הדרכה של המשרד להגנת הסביבה ולהוציא תעודת נאמן ניקיון .נבצע פרסום
בנושא .לגבי מרכזי הגיל השלישי ישנו פרויקט שאנחנו מקדמים ב 2-מרכזי יום לקשיש )בברוש ובנבטים(
של הקמת גינות קהילתיות על ידי המשתתפים והקהילה הסובבת.

רעיה ולקן -מציעה לפתוח פינה ירוקה במקומון המועצה מטעם חברי ועדת איכות הסביבה
תמר אליהו -נבדוק מול אחראית תחום התקשורת במועצה .סיון ואני נערוך את הטקסטים שלכם.
זהר ירום -מבחינה סביבתית אומרים שהנזק של בני האדם לכדור הארץ כבר בלתי הפיך ועכשיו מה
שאפשר לעשות זה להתכונן לשינויים .שזה אומר מצד אחד להכין את התשתיות למצבי חירום ומצד שני
לחנך את דורות העתיד ליצרנות מקומית )לדעת לגדל ירקות ,להשיג מים וכו'( וחיזוק עבודת צוות .מציעה
לקדם יוזמה להקמת יערות מאכל.
סיון שלחין -לקראת שנת  2017אנחנו רוצים לצאת בסדרת הרצאות בנושאי איכות הסביבה לתושבים.
•

•

•

•

•

•

•

עיסוק בנושא קידום בריאות -סיון העלתה הצעה לצרף את תחום קידום הבריאות כאחד מנושאי הליבה
ולצרף את רונה פויירינג לוועדה .חברי הועדה מרגישים שבשלב זה יש המון נושאים לקידום וכדאי לנסות
להתמקד בהם לפני שמכניסים תכנים נוספים.
רעיה ולקן -מציעה להכניס את יוזמת מיטלס מנדי )יום שני ללא בשר( בגני הילדים במועצה.
סיון שלחין -נפנה לרונה פרויינג בנושא
קידום התייעלות אנרגטית ואנרגיות חלופיות  -חברי הועדה העלו בפגישה ובעבר את חשיבות קידום
נושאים אילו ברמת המועצה אבל גם בצריכה הפרטית .סיון שלחין -מעדכנת לגבי סקר האנרגיה
שהמועצה מבצעת בימים אילו דרך אשכול רשויות הנגב המערבי וכן לגבי בקשת תמיכה שהוגשה במסגרת
קול קורא למשרד להגנת הסביבה להקמת גגות סולריים על חלק ממבני הציבור במועצה )בעיקר באולמות
הספורט ובמבני בית המועצה(.
אוסקר לוטנברג -קשה לעודד התייעלות אנרגטית והפחתת צריכה בקיבוצים בהם החיוב הוא לא לפי
צריכה בפועל.
זוהר ירום -יש היום חברות שמבצעות ניטור צריכה ויכולות לשים מונים .תשלח פרטים בנושא .כדאי
לעודד כניסה של חברות כאלה.
משה עמית -כדאי לעודד בתים פרטיים להתקין פאנלים סולריים.
עדכון בנושא קמיני עץ -במליאת המועצה האחרונה הוחלט שלא לחוקק חוק עזר עירוני לאיסור שימוש
בקמיני עץ ואומצה עמדת ועדת איכות הסביבה לגבי קמיני עץ )נייר העמדה שהוצאנו בתחילת השנה וכעת
הופך למדיניות המועצה בנושא( .נשאלה השאלה כיצד להמשיך ולהפיץ את המסר .רעיה -מציעה הפצה
בעלוני הישוב
יוזמת אסבסט -בהמשך למפגשים הקודמים על מנת לבדוק את ההיתכנות של היוזמה של מכרז מרוכז
לפינוי אסבסט אשר יוזיל את העלויות יש צורך בלקבל תמונת מצב של כמות מבני האסבסט בישובים.
שעורי בית למפגש הבא -כל אחד מחברי הועדה יבדוק מה המצב בישוב שלו ויחזור עם תשובה.
קידום כלכלה מקומית מקיימת -גוגי העלתה את הנושא מתוך מטרה לחזק את הכלכלה המקיימת
ולהקים מערך של הנחות לתושבי המועצה בעסקים מקומיים .סיון -ניתן להזמין למפגש הבא את חדווה
גבריאל -מנהלת תחום היזמות במועצה )מטעם ארגון מעברים(
מודל עבודה אופטימאלי עבור ועדת איכות הסביבה -בקרב חברי הועדה יש תחושה שאנחנו נשארים בשלב
העלאת רעיונות ופחות בעשייה של ממש .משה עמית הגדיר זאת כ"טחינת מים" .תמר וסיון -קחו את
הדוגמא של נושא קמיני העץ -זה תחום שניהלנו עליו דיון ,יצאנו עם תוצר )נייר העמדה( והגשנו אותו
למועצה אשר בחרה לאמץ אותו כמדיניות רשמית וזה מודל עבודה שאפשר לשכפל גם לתחומים אחרים
שעומדים על הפרק .כדאי להתחלק לתתי צוותים ושכל אחד יעבוד על אחד או יותר מהנושאים.
סיור ועדת איכות הסביבה -התקיים דיון לגבי יעד סיור הועדה לשנת .2016רעיה לקחה על עצמה לארגן
סיור למועצה אזורית רמת נגב.
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