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שלום רב

בתאריך ה 06.04.16-התכנסה ועדת איכות הסביבה המועצתית בהשתתפות :סיגל מורן-ראש המועצה ,אביגיל
יוסף-חברת מליאה,אלון בוטבין -מנהל המחלקה המוניציפאלית סביבתית ,שחר יסינובסקי-יחידה סביבתית נגב
מערבי ,מיכל גלברד -נציגת רשות הטבע והגנים ,יאיר גולדין-תברואן המועצה ,שמוליק אורן -נציג להב ,בועז בר
סיני -נציג דביר,רעיה וולקן -נציגת משמר הנגב ,יניב יפת -נציג נבטים ,שמעון פשלי-נציג שובל ואנוכי סיון שלחין
אמויאל -מרכזת הועדה.
להלן עיקרי הישיבה:
דברי פתיחה סיון שלחין :אנחנו פותחים את פעילות הועדה לשנת  .2016הזמנו את סיגל מורן -ראש המועצה
לפתוח איתנו את הפעילות השנתית .המטרה של ועדת איכות הסביבה היא להוות שופר עבור התושבים אל
המועצה .כלומר לאפשר לכם להעלות נושאים ואם אני מסתכל על המפגשים שלנו בשנה החולפת בעיקר אנחנו
הצגנו פרויקטים ותהליכים שכבר מתרחשים על ידי המועצה .ובעיני זה קצת פספוס .בנוסף אני רוצה להמשיך את
הנקודה שהעלה יניב יפת בסיור של הועדה -שההרגשה היא שאנחנו בעיקר מדברים על דברים שאי אפשר לשנות
ופחות על מה שכן.
דברי ברכה של סיגל מורן :מחזקת את דבריה של סיון .אתם מוזמנים לאתגר אותנו ,יש לכם כר רחב לפעולה
)כמובן שלא כל מה שתככנו יקרה מיד( .באופן כללי חושבת שיש הרבה על מה לעבוד בתחום הסביבה ,בעיקר אם
רוצים ליצר שינוי תודעתי אמיתי .ברמה הפרקטית מציעה להתכנס למספר יעדים שנתיים שיהיו גם אפשריים
למדידה.
נושא המיחזור במועצה עדיין לא בדיוק איפה שאנחנו רוצים שיהיה .המועצה במודע לא נכנסה לפרויקט ההפרדה
ל 2-זרמים )פח חום( מתוך הבנה בתחום והיום אנחנו רואים שברשויות שכן הכניסו את הפחים החומים חוזרים
אחורה .אנחנו מאמינים שצריך להוציא את המרכיבים בעלי הערך מראש ואת כל השאר למיין ולטפל בצורה
שמנטרלת את ההשפעות הסביבתיות .גם בהיבט התודעתי יש הרבה מה לעשות והייתה שמחה שהועדה תיקח את
זה על עצמה שאחד הנושאים בתחומי אחריותה .לפי האני מאמין של סיגל את המושג סביבה )או קיימות( צריך
לתפוס במובן הרחב של הסביבה הפיזית אבל לא פחות חשוב זה הסביבה האנושית .קיימות במובן של ממשקים
ושיתופי פעולה.
לאחרונה ביקרה בגני הילדים במועצה וזה כל כך יפה לראות איך הדור הצעיר לגמרי מדבר את שפת איכות
הסביבה .ממליצה לשים דגש על החיבורים למערכת החינוך והשקעה בדור הצעיר שהוא העתיד שלנו בתחום .אין
ספק שהכניסה של סיון לתפקיד נתנה פוש גדול לתחום .מאחלת לוועדה המון הצלחה.
אלון בוטבין – נציגי המליאה אמורים להיות חלק פעיל בוועדה .אנחנו גם מחויבים ל 2-נציגי ציבור מבחינה
סטטוטורית.

סיגל מורן -לצערי יש לנו מליאה קטנה והרבה ועדות שיש לאייש .הייתי מאוד שמחה אם הייתה יותר מעורבות
אבל שלא ניתן לזה להכשיל אותנו .כמובן שניתן להביא נושאים לדיון במליאה.
סיון שלחין -יש חשיבות לבחירת יושב ראש לוועדה מתוך החברים אשר ידחוף קדימה את הפעילות .כמובן שאנחנו
נספק את כל המעטפת והמנהלות .לא חייבים להחליט כרגע אבל נשמח אם תחשבו על זה ומי שמעוניין להיות
מעומד שיודיע ונדון בזה בישיבה הבאה.
סיגל מורן -פעם ב 3-שנים המועצה מבצעת סקר שביעות רצון בקרב התושבים .אני מבקשת להעביר לחברי הועדה
את תוצאות הסקר הקשורות לנושאי הסביבה.
בשלב זה העלנו נושאים לטיפול מתוך תוכנית העובדה ומקרב חברי הועדה:
 .1מכרז מרוכז לפירוק ופינוי אסבסט -יניב יפת הסביר )בהמשך לפגישת הועדה הקודמת( על יוזמה שעבדה
יפה מאוד במועצה אזורית מטה יהודה .הרעיון הוא שהמועצה תוציא מכרז לפירוק ופינוי אסבסט מישובי
המועצה .המכרז יהיה לפרק זמן קצוב ובדרך זו ניתן יהיה להגיע לעלות נמוכה משמעותית מהמחירים
בשוק לטיפול במפגע האסבסט .ניתן גם לבחון שיתוף פעולה עם דודאים כדי להוזיל גם את מחירי הכניסה
לאתר עם פסולת האסבסט .בשלב ראשוני יהיה צורך בביצוע סקר מפגעי אסבסט בשטח המועצה.
שמוליק אורן -נעשה מיפוי כזה מספר פעמים בעבר )לפני  3שנים( במסגרת סקר מפגעים.
סיון שלחין -ננסה לאתר את המיפוי  .לפני כמה שנים היה קול קורא של המשרד להגנת הסביבה להחלפת
גגות האסבסט במבני ציבור.
סיגל מורן -לדעתי אין כבר גגות אסבסט בגני החובה ובבתי הספר )במבואות הנגב מטפלים במסגרת בניית
החלק החדש( הבעיה קיימת בעיקר במשקים חקלאיים במושבים והקיבוצים.
 .2איסוף חומרי הדברה פגי תוקף -שחר יסינובסקי הסביר שלפני מספר שנים היה מבצע איסוף חומרי
הדברה פגי תוקף מהמגזר החקלאי .מציע לעשות זאת שוב.
סיון שלחין -ממה שמצאתי ברשת ,בשנת  2010התקיים מבצע ארצי לאיסוף חומרי הדברה על ידי המשרד
להגנת הסביבה.
 .3סכנה סביבתית בצומת שובל -שמעון פשלי העלה את הנושא ואמר שמדובר במפגע סביבתי ובטיחותי
קשה.
סיגל מורן -אין יום שהמועצה לא עוסקת בנושא הזה .מאמינה שבזמן הקרוב יהיה לזה סוף.
 .4הקמת חנות יד שניה בישובים -מיכל גלברד הציעה רעיון יפה שראתה עובד בישוב כמהין .הקמת חנות יד
שנייה /החלפות בישוב שפועלת כל השנה ומהווה מקום שאנשים יכולים להביא אליו דברים שהם לא
צריכים ולקחת מה שכן.
סיגל מורן -רעיון יפה אבל לא בטוחה שכדאי בכל ישוב אלא לחלק לאזורים או לחלופין לבחון במסגרת
המבנים הישנים שיתפנו בשיפוץ ביה"ס מבואות הנגב.
סיון שלחין -לי באופן אישי יש פנטזיה להקים מרכז כזה בדודאים.
מיכל גלברד -אבל לדודאים אנשים לא יבואו.
שמוליק אורן -אפשר לעשות מרכז אחד גדול וכמה סניפים.
סיון שלחין -יש אפילו שלב יותר מתקדם מזה -כלכלה שיתופית .יש בתל אביב למשל מקום בו ניתן
להשכיר כל מיני חפצים שלא משמשים בהם ברמה השוטפת כמו מקדחה /מכסחת דשא /עריסה לתינוק
וכו'.

מיכל גלברד -צריך לצורך כך מבנה גדול ואולי עזרה מהמועצה.
סיגל מורן -צריך לבחון בדיוק מה רוצים ואז המועצה תנסה לעזור במה שניתן.

 .5קידום תחבורה ציבורית ושבילי אופניים -שמוליק אורן העלה את הנושא ואמר שחבל מאוד שהועדה לא
הייתה חלק מתהליך החשיבה והתכנון של קווי התחבורה החדשים של דן בדרום .לא היה שיתוף ציבור
אמיתי של התהליך.
סיגל מורן -צריך להבין שזה היה מכרז של משרד התחבורה ויכולת ההשפעה של המועצה הייתה מאוד
מוגבלת .בהפעלה של דן בדרום הוגדרו מראש  3חודשי ניסיון שבהם ואחריהם ניתן יהיה עוד לבצע
שינויים ואתם מוזמנים לפנות אלינו.
חברי הועדה שאלו לגבי תוכנית האב לשבילי אופניים
סיגל מורן .-כרגע נמצא בביצוע שביל מבית קמה לפורה וסינגל ביער להב .נמצאים בשלבי תכנון לשביל
אופניים והליכה בין בית קמה לשובל שיגיע אפילו עד משמר הנגב .יבנה כנראה במספר מקטעים עם
אפשרות לשיתוף פעולה עם עיריית רהט.
סיון שלחין -ננסה להציג את תוכנית האב לאופניים באחד המפגשים הקרובים.
 .6מערך הסברה בנושאי קיימות באופן כללי ובנושאי מחזור באופן ספציפי -הועלה על ידי משתתפים שונים
במהלך המפגש הצורך במערך הסברתי לנושא הקיימות הרחב וגם להתמקד בנושא המיחזור כי אנשים
מאוד מבולבלים מבחינת מה זורקים לאיזה פח.
סיון שלחין -בהמשך למה שסיפרתי במפגש האחרון אנחנו עכשיו בתהליך בחינה של הכנסת פחים כתומים
למחזור אריזות וזאת הסיבה שאנחנו מחכים עם מהלך הסברתי.
שמוליק אורן -מי מעורב בתהליך הבחינה הזה?
סיון שלחין -אין יותר מידי אופציות .נושא הפחים החומים נשלל על ידי הנהלת המועצה ואין לו כרגע )וגם
לא צפויות בטווח הקרוב( תמיכות כלכליות מהמשרד להגנת הסביבה .כרגע אנחנו בהסדר של זרמים
ייעודיים ורוצים להכניס פחים כתומים אשר יכולים להעלות באופן משמעותי את אחוזי המחזור במועצה.
הנגישות לתושב תהיה הרבה יותר גבוהה.
מיכל גלברד -מה פתרונות הקצה של האריזות?
סיון שלחין-תאגיד האריזות דואג שמה שיש לו שוק ימוחזר ,חלק הם מייצאים וחלק בעתיד יטפלו
בטכנולוגיות הפקת אנרגיה.
רעיה וולקן -מטרת החוק לא הייתה שכמות האריזות המיוצרות תקטן?
סיון שלחין -בגדול כן אבל יש רק מספר דוגמאות בודדות לכך היום .למשל בקבוק החלב מפלסטיק החדש
של חברת יוטבתה אשר ניתן למיחזור בניגוד לקרטוני החלק שמכילים שכבת מתכת פנימית ולכן לא כלכלי
למחזר אותם.

בסיכום המפגש סיכמנו ש:
•
•
•

נקבע את המפגשים אחת לחודשיים .
במפגש הבא נחליט את  2נושאים לקידום מתוך מה שהוצע .
נתחלק לצוותי עבודה קטנים שיקדמו כל נושא.
בברכה
סיון שלחין אמויאל
מרכזת ועדת איכות הסביבה בני שמעון

העתקים:
סיגל מורן -ראש המועצה
הדרה גורפינקל  -מנכל"ית המועצה
רננה אילן -מרכזת בכירה חינוך וקהילה ,מחוז דרום ,המשרד להגנ"ס
שחר יסינובסקי– מנהל יחידה סביבתית נגב מערבי

