לכבוד :חברי ועדת איכות הסביבה
מועצה אזורית בני שמעון

הנדון :פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך ה(2/2017) 20.04.17-

שלום רב

בתאריך ה 20.04.17-התכנסה ועדת איכות הסביבה המועצתית בהשתתפות :גוגי יצחקי -יושבת ראש הועדה
ונציגת כרמים ,תמר אליהו -מנהלת מחלקת שפ"ה וסביבה ונציגת תדהר ,שמוליק אורן -נציג להב ,אלון בוטבין-
נציג גבעות בר , ,מיכל גלברד -נציגת רשות הטבע והגנים ונציגת ציבור ונציגת בית קמה ,רעיה וולקן -נציגת משמר
הנגב ,זוהר ירום -נציגת כרמים ,אוסקר לוטנברג -נציג חצרים ,שמעון פשלי-נציג שובל ואנוכי סיון שלחין
אמויאל -מרכזת הועדה.

הישיבה התקיימה במתכונת המשך ל סדנת האקטיביזם הסביבתית בהובלת מר תומר יפה להלן עיקרי הסדנא:
•
•

סיכום החלק הראשון של הסדנא )(08.02.17
מה התקדם מאז ברמת העשייה והנוכחים.
מיכל גלברד -עדכון הנושא יוזמת חנות היד שנייה בבית קמה -התחלף מנהל הקהילה והיא מחכה
לתשובה לגבי שימוש במבנה .האופציה שעלתה היא שימוש בחלק ממבנה הארכיון .מחפשת גורם בקיבוץ
שיהיה מוכן להפעיל את החנות )הנוער מאוד עמוס ,תבדוק אולי את שכבת גיל הזהב(
שמעון פשלי -מעדכן על מפג"ש חדש שנחנך בשובל
זוהר ירום -מספרת כי ועדת הסביבה של כרמים מעוניינת לצאת בקמפיין הסברתי לגבי מחזור אב החליטו
לחכות לקמפיין ההטעמה של הפחים הכתומים על ידי המועצה כדי לשלב כוחות.
סיון שלחין -מעדכנת על התקדמות בנושא הצבת פחים כתומים למחזור אריזות בכלל המועצה .הפריסה
תעשה ב 3-פעימות קצרות מועד .במקביל תתבצע בכל הישובים ומוסדות הציבור והחינוך פעילות
הסברתית והטמעתית.

•
•

תומר הראה מצגת תמונות של תהליך המיחזור של פסולת האריזות .הצענו לנסות לתאם סיור של הועדה
למתקן המיון.
בחירת נושאי מיקוד לשנת העבודה הנוכחית )(2017
הנושאים שהועלו במפגשים הקודמים הם:
 .1הקמת חנות יד שנייה בישוב )בדגש על בית קמה(

.2
.3
.4
.5
.6
.7

הפרדת פסולת
מכרז מרכזי לפירוק ופינוי אסבסט
איסוף מרוכז של חומרי הדברה /חומרים מסוכנים
תחבורה ושבילי אופניים
הסברה וחינוך בנושאי סביבה
התייעלות אנרגטית

ואז נשאלה השאלה איך נבחר את הנושאים-
• מיקוד וצמצום -מתוך הבנה שיותר מ 2-3-נושאים הועדה לא תוכל לקדם ברמה השנתית.
• יכולת השפעה -חשוב לבחור נושאים שבהם לחברי הועדה עצמם יש את היכולת לבצע בפועל ולא
פרויקט שהוא נטו של המועצה.
• רלוונטיות -זוהר הציעה לבחור נושאים שיש להם רלוונטיות והשפעה ברמה הביתית של כל אחד
מאיתנו.
תומר נתן את הדוגמא של קבוצת שומרי הגבעות -קבוצת פעילי סביב אשר עוסקים בשימור גבעת הכורכר
האחרונה בנס ציונה ופועלים במגוון דרכים )העברת הרצאות ,הנפקת חומרי הסברה ,גידור אזורי פריחת
אירוס הארגמן ועוד(.
קישור לעמוד הפייסבוק של שומרי הגבעות:
https://www.facebook.com/groups/shomreyhagvaot/?fref=ts
בסופו של דבר הנושאים שנבחרו על ידי חברי הועדה שהשתתפו במפגש הם:
 .1הפרדת פסולת -מיחזור ,שימוש חוזר ,הפחתת צריכה וכו'
 .2התייעלות אנרגטית ושימוש באנרגיות חלופיות
 .3הסברה וחינוך בנושאי סביבה -נושא רוחבי

* יוזמת הקמת חנות היד שניה בבית קמה -נושא שמקודם על ידי מיכל גלברד באופן אישי .כמובן שינתן
כל סיוע דרוש מצד הועדה והמועצה לקידום.

בשלב זה התחלקנו לקבוצות עבודה:
הפרדת פסולת -אלון בוטבין ,תמר אליהו ,רעיה וולקן ,שמעון פשלי
התייעלות אנרגטית -גוגי יצחקי ,אוסקר לוטנברבג ,שמוליק אורן
הסברה -זוהר ירום
כל קבוצה קיבלה משימה להגדיר:
 .1מטרה אחת ברורה )ארוכת טווח(
 3 .2יעדים )מוגדרים ,קצרי מועד ,מדידים(
 .3מפת אבי דרך במרחב

על מנת להתחיל לקדם בפועל את כל אחד מהנושאים שעורי הבית הם ☺ :
 .1ציוות חברי הועדה לנושאים -מצורף קישור לציוות אישי
אנא מלאו )גם מי שכבר בחר במפגש(
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVOK_U8VwBZfTTYKRwpKj8QAvV6iyn
AWy-7xJnrNGt5782HA/viewform?usp=sf_link
 .2כל אחד מצוותי העבודה ימלא את את דף הפרויקט )מסמך מצורף( .לצורך כך אנחנו ממליצים
לתאם מפגש של הצוות ו/או לתקשר במייל ובטלפון .היעד למילוי הטופס הוא עד ה01.06-

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
תומר יפה -מנחה המפגש

