לכבוד :חברי ועדת איכות הסביבה
מועצה אזורית בני שמעון

הנדון :פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך ה(2/2016) 13.07.16-

שלום רב

בתאריך ה 13.07.16-התכנסה ועדת איכות הסביבה המועצתית בהשתתפות :חיים אלברט-נציג שומריה ,אלון
בוטבין -נציג גבעות בר ,בועז בר סיני -נציג דביר ,יאיר גולדין-תברואן המועצה ,רעיה וולקן -נציגת משמר הנגב,
יניב יפת -נציג נבטים ,זוהר ירום-נציגת כרמים ,אוסקר לוטנברג -נציג חצרים ,מיכל לוי -נציגת שובל ,שמעון
פשלי-נציג שובל ואנוכי סיון שלחין אמויאל -מרכזת הועדה.
להלן עיקרי הישיבה:
עדכונים :סיון שלחין
•
•
•

אלון בוטבין כבר לא משמש מנהל המחלקה המוניציפאלית ובקרוב יבחר מחליף.
בחירת יושב ראש לוועדה -אנחנו מחויבים ליושב ראש מתוך חברי המליאה .רננה אילן מהמשרד להגנת
הסביבה הציעה שנגיע למליאה ונציג את הועדה ופעילותה.
בימים אילו המחלקה המוניציפאלית-סביבתית בתהליכי בנייה של מודל עבודה חדש מול הישובים תוך
תהליך שיפור והתייעלות של מערך הפסולת והמחזור .במסגרת המצגת שהוצגה במפגש )ומצורפת(
מפורטים עיקרי המודל.
חברי הועדה העלו את הקושי במדידה של כמות הפסולת ברמה היישובית .שמעון פשלי העלה רעיון לחייב
את משאית הפינוי להישקל על מאזני הגשר שקיימים ברוב הישובים.
סיון שלחין -על פניו רעיון טוב ,נבדוק את מידת ההיתכנות.

•

סקר פחי אשפה -בחודשים האחרונים בוצע סקר מצבת הפחים במועצה .במסגרת הסקר )שבוצע על ידי
עובדי המועצה( נספרו כמות עמדות האשפה וכמות הפחים לסוגיהם השונים.
חיים אלברט )שומריה( -הסביר שתושבים חדשים חושבים שיקבלו פחים אישיים ומתאכזבים לגלות
שבשומריה יש מרכזי פחים .מבקש להגדיש לנושא מחשבה.

•

סיון שלחין -היום המועצה לא מאשרת פחים אישיים בשכונות חדשות בישובים קיימים .עם כניסת
המנהל החדש של המחלקה המוניציפאלית-סביבתית כדאי להעלות את הנושא במסגרת סבב פגישות
ההכרות.
נושא המיחזור -המועצה מקדמת הכנסה של פחים כתומים למיחזור אריזות ביישובי המועצה במקום
הסדר ההפרדה הנוכחי של עיבוי הזרמים ייעודים )מרכזי המיחזור( .בפועל מדובר במודל שישפר את
הנגישות למיחזור ,יכול להעלות את אחוזי המיחזור במועצה ולהפחית את כמות הפסולת להטמנה .אנחנו
בשלבי משא ומתן מול תאגיד ת.מ.י.ר.

•

בחודשים האחרונים הוגשו  2בקשות תמיכה במסגרת קולות קוראים:
 .1קול קורא של המשרד להגנת הסביבה להגדלת אחוזי המיחזור במועצה -תמיכה ל 5-שנים על כל טון
פסולת עודפת שתמוחזר ביחס לשנה קודמת.
 .2קול קורא של המשרד להגנת הסביבה וקק"ל להתייעלות אנרגטית -במסגרתו הגשנו פרויקטים של
הקמת גגות סולריים על חלק ממבני הציבור במועצה )בעיקר אולמות ספורט(.
נושא ההתייעלות האנרגטית מוגדר כנושא מיקוד בשנה האחרונה של המשרד להגנת הסביבה .בהתאם
לכך יצא הקול הקורא המדובר אבל במקביל המועצה מבצעת סקר אנרגיה כולל של מבני הציבור במסגרת
אשכול רשויות הנגב המערבי אליו אנחנו שייכים .גם התמיכה לתוכניות חינוכיות שיצא השנה )וצפוי
להיות מיושם בשנת הלימודים הבאה ) (2017-2018הוא בדגש על נושא ההתייעלות האנרגטית.
בגבעות בר בוצעה החלפת תאורת חוץ לנורות לד במודל של התקשרות לחברה חיצונית אשר משמשת
כגורם מימוני.
שמעון פשלי -מעדכן שגם בשובל התבצע פרויקט החלפת תאורה ללד.

•

הצגת תחום שבילי האופניים :אודי נתן

•

•

בשנת  2009התחילו לקדם תוכנית אב לשבילי אופניים .עד אז לא היו שבילים מסודרים בשטח המועצה )למעט
שביל כורכר בנחל שיקמה( לצורך כתיבת התוכנית נבחר המתכנן ארז לוטן -אחד המובילים בתחום שעובד גם עם
כביש  ,6קק"ל ועוד מועצות אזוריות .מטרות התוכנית היו :איתור שבילים ומתחמים פוטנציאליים ,יצירת בסיס
תכנוני רחב ,הגדרת סדרי עדיפויות לביצוע ובסופו של דבר יצירת תשתית לשבילי אופניים .המיקוד שעלה מתוך
התוכנית היא ליצירת שבילים למטרות ספורט ותיירות – כמו סינגלים ,שבילים לאורך תוואי נחל וכו' .וזאת כי
נמצא כי צפוי פחות ביקוש במתחם הכפרי שלנו לשבילי יוממות= שבילים שישמשו אנשים לרכיבה יומיומית כמו
לעבודה ובחזרה .הוגדרו סדרי עדיפויות לביצוע והראשון בהם היה אזור יער להב שהיה אידיאלי לשבילי אופניים
מבחינת הטופוגרפיה ,תכסית ,מזג האוויר וכו' .התכנון היה להקמה של שבילים טבעתיים ברמות שונות וגם
מתחמי מבואות ושירותים .המועצה פנתה לקק"ל שהיער תחת השטח שלה על מנת לממש .בתחילה הייתה
התנגדות כי אזור היער היה שופע בפסולת והיו הרבה אירועי ונדליזם .בסופו של דבר הפרויקט נכנס לתוכנית
העבודה שלהם .יש סינגל אחד שנפתח לפני מספר שנים והפך להצלחה ,והסינגל השני שעומד להיפתח ממש בקרוב.
במתחם יער להב יש פוטנציאל לכ 100-ק"מ של שבילי רכיבה .מתוך תוכנית האב עלו גם פרויקטים נוספים :למשל
שביל בית קמה-פורה .עם סלילת כביש  6המועצה הכינה תוכנית להפיכה של חלק מכביש  40הישן לשביל משמורת
פורה לבית קמה .לפני כ 2.5שנים הפרויקט אומץ בהצלחה על ידי חברת "חוצה ישראל" לשם הנצחה של משה לוי
שהיה המנכ"ל הראשון של החברה והיום נמצא בביצוע .בימים אילו עובדים על תכנון שביל נוסף מצומת בית קמה
לנחל גרר .זה שביל שיכול לשמש את תושבי המועצה שלנו אבל גם ובעיקר את תושבי רהט .אם נמשיך להתקדם
בקצב הזה תוך  5-7שנים נהיה אזור מוביל מבחינת אופניים.
•

נושאים לקידום:

במסגרת הנושאים שהועלו במפגשים הקודמים על ידי חברי הועדה אנחנו בשלב בו כדאי להתמקד ב 2-נושאים
לטווח הזמן הקרוב.
 .1אסבסט -בעקבות שיחה עם מקדם הפרויקט במועצה אזורית מטה יהודה על הפרויקט שנעשה שם ,המסקנה
היא שאם יוצאים בפרויקט כזה צריך מראש לתחום אותו בזמן.
על מנת לקדם כדאי שננסח מכתב פנייה רשמי ואולי גם ליזום פגישה בנושא עם הנהלת המועצה /מליאת המועצה. בנוסף יש לבצע פנייה לישובים ולקבל נתונים על כמות הגגות הפוטנציאלים וגם מה מידת ההיענות במידה ויהיהפרויקט כזה.

אוסקר לוטנברג )חצרים( – בחצרים יש רישום מדויק של הגגות ומחליפים אותם לפי סדר )זה הולך די לאט( .הוא
מאמין שתהיה הענות לפרויקט כזה.
בועז בר סיני )דביר( -אפשר להציע גם מודל של פירוק גג אסבסט והתקנת פאנלים סולריים כך שעלות ההחלפה
תקוזז על ידי החיסכון של ייצור החשמל.
שמעון פשלי -חושב שבשובל תהיה פחות היענות כי אין עדיין שיוך דירות.
.2
.3
.4
.5

הקמת חנות יד שניה -יוזמה שהועלתה על ידי מיכל גלברד שלא היית נוכחת
איסוף חומרי הדרה -יוזמה שהועלתה על ידי שחר יסינובסקי שלא היה נוכח
סכמה בצומת שובל -דנו בכך במפגש הקודם עם סיגל
קידום תחבורה ציבורית ושבילי אופניים -מתוך הצגת נושא שבילי האופניים על ידי אודי נתן עולה כי
הדגש הוא שבילים למטרת תיירות ,ספורט ונופש .חברי הועדה מעוניינים לעודד הקמה של שבילים כן
למטרות יוממות )תעסוקה ,לימודים וכו'( אבל מצד שני מכירה במגבלות )מרחקים גדולים בין הישובים,
מזג אויר ,מעבר דרך שטחי פזורה בדואית וכלבים משוטטים(.

מבחינת נושא התחבורה הציבורית -עלו הבעיות מול חברת דן בדרום .מה שכן אין אחידות דעים בין חברי
הועדה על מקומה של הועדה לטפל בנושא זה .פתרונות שהועלו היו הקמת ממשק טרמפים או שאטלים
לרכבת.
 .6הסברה בנושא קיימות -יש תמימות דעים לגבי חשיבות ההסברה וחינוך הדור הצעיר
במפגש הבא נמשיך לדון בדרכי הפעולה ובהתמקדות.

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

