
 

 

  חברי ועדת איכות הסביבה : לכבוד

  מועצה אזורית בני שמעון             

  

  

  ) 7/2011( 08.02.17-פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך ה: הנדון

  

  שלום רב 

  

יושבת ראש הועדה  -גוגי יצחקי: התכנסה ועדת איכות הסביבה המועצתית בהשתתפות 08.02.17-בתאריך ה
 ה וסביבה"מנהלת מחלקת שפ - תמר אליהו ,נציג גבעות בר -אלון בוטבין,נציג להב  -שמוליק אורן, ונציגת כרמים

נציגת משמר  -רעיה וולקן,ונציגת בית קמה  ציבור ונציגת והגנים הטבע רשות נציגת -מיכל גלברד,  ונציגת תדהר

מנהל  -שחר יסינובסקי, נציג שובל- שמעון פשלי ,נציג חצרים -אוסקר לוטנברג, נציג נבטים -יניב יפת , הנגב
   .מרכזת הועדה -סיון שלחין אמויאלואנוכי  היחידה סביבתית נגב מערבי 

 סביבתי יועץ ,מרצה -) MSc ( מר תומר יפהבהובלת  יתתסדנת אקטיביזם סביבהישיבה התקיימה במתכונת של 

 ,סביבתי בחינוך שנה עשרה שש של סיוןינ בעל ,בקהילה סביבתית מנהיגות לפיתוח תוכניות מנחה .קבוצות ומנחה

 בחקלאות טבע ומשאבי הסביבה איכות מוסמךבעל תואר   .קהילתיות סביבתיות יוזמות וביישום פסולת בניהול

 המשרד של ביתית קומפוסטציה כאחראי שימש .ביתית בקומפוסטציה התמחות עם העברית האוניברסיטה של

ובוגר תוכנית עמיתי הסביבה של מרכז  ,של סמינר הקיבוצים קבוצות להנחיית התוכנית בוגר .הסביבה לאיכות

  .השל לקיימות

  : להלן עיקרי הסדנא

  "מה מוציא אותו מהבית/ "סבב  הכרות וכל אחד סיפר מה חשוב לו בתחום הסביבה •

  . ל הגיל הרך ומעגלי השפעה מתרחביםהעלאת המודעות לאיכות הסביבה בדגש ע -יניב יפת

  . ניקיון בשטחים הפתוחים ובתוך הישובים וכן חינוך מגיל צעיר, מיחזור -שמעון פשלי

  . תנועה, כלבים משוטטים, פסולת -סוגיות מול הפזורה, מה נכנס לאיזה פח -אלון בוטבין

הפחתה , לכלוך, "משוגעים לדבר"איך רותמים לפעילות סביבתית את הציבור הרחב ולא רק את ה -גוגי יצחקי
  . פינוי אסבסט, לרייםפאנלים סו, במקור

  ?איך גורמים לאנשים לפעול -תמר אליהו

  ) מועצתי, ישובי, אישי(העלאת נושא הקיימות במעלה סדר העדיפויות בכל הרמות  - סיון שלחין

  החלפות / היחנות יד שני, מה בפח -מיכל גלברד

מחזור , רים בתוך הישובמצבורי אשפה לא מוסד, רוצים למחזר אבל לא תמיד יש את התשתית -אוסקר לוטנברג
  פסולת אלקטרונית 



 

 

, התייעלות אנרגטית, נושא הצרכנות בדגש על צרכנות מקומית, אנשים לא מבינים מה זה קיימות -רעיה וולקן
  . לכלוך

  . תחבורה ציבורית, לא רק חינוך ומודעות אלא גם אכיפה ותשתיות - שמוליק אורן

  . מורשת והיסטוריה מקומית בתוך ומחוץ לישובים -שחר יסינובסקי

) הייז-אשטון(אשר מספר על כפר פסטרולי באנגליה  "the village green": הקצר סרטצפייה מודרכת ב •

הם כמובן עוד לא הגיעו ליעד .  ׁ  CO2פליטות  0-שהחליט להיות הקהילה הראשונה באנגליה שתגיע ל

השאפתני אבל מטרת הצפייה בסרט הייתה לראות איך הפרויקט שהתחיל כיוזמה של מספר מצומצם של 
כשהכלי המרכזי לכך הוא סימון מוקדי ההשפעה בקהילה  . תושבים! 1000אנשים סחף אחריו קהילה של 

פשוט תכבו את : "בחרו בסלוגן פשוט וקליט הם...) החנות המקומית ועוד, הכדורגל' קב, הפאב, ס"ביה(

 ). CO2פליטות  0(והציבו יעד " זה

  
  :כתבה באנגלית על הפרויקט

-quietly-by-leader-climate-becomes-village-mes.com/2016/08/22/science/englishhttps://www.nyti

patch.html?_r=0-own-its-up-cleaning 

 : דוגמאות לעשייה סביבתית במקומות אחרים בארץ •

הישוב . מדובר על פרויקט שהוקם כבר לפני לא מעט שנים -מרכז הפרדת פסולת לזרמים בבת חפר .1
זו דוגמא ליוזמה . זרמים וביצע התקשרויות עצמאיות לפינוי ומחזור 19-הפרדה להקים בעצמו מרכז 

ישובית שבסופו של דבר קיבלה גושפנקא רשמית של המועצה האזורית ומודל ששוכפל לכלל ישובי 
 . המועצה

התושבים עצמם שמו על הפח שלהם מדבקה שהם רוצים שיפנו להם  -בבת חפר  מודל הפחתת פסולת .2
 . רק פעם בשבוע

קומפוסטרים בבתים להקמה והפצה של ) אחווה בכרם(התארגנות קהילתית  - ירוק בירושלים מהפח .3
 4500-היום יש קומפוסטרים שמשרתים כבר כ. משותפים שאומצה על ידי עיריית ירושלים וממומנת

 ). לא רע אבל צריך לזכור שזו ירושלים(משקי בית 

   :סרטון שמציג את הפרויקט 

https://www.youtube.com/watch?v=fGL3ctKBSWQ    

הם מצליחים . ה ביבנה שהוקמה בעקבות קורס פעילי סביבה ומתופעלת על ידי מתנדביםיחנות יד שני .4
הוקמה על ידי גיוס  החנות. בחודש לטובת פרויקטים של הקהילה₪  4000-5000- להגיע להכנסות של כ

 . 'מים וכו, ארנונה, תרומות והעירייה נתנה להם להשתמש במבנה ללא עלויות חשמל

  : כתבה על הפרויקט

-http://www.myavne.co.il/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA

--%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94

-%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%94-%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA

7%A4%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D     

  
  
  
  
  
  

 



 

 

 : סדנה מעשית •

  SWOT  - כלי האת בשלב ראשון הכרנו  .1

  .הזדמנויות ואיומים, חולשות, של חוזקות  ראשי תיבות  SWOT ניתוח :הגדרה מויקיפדיה

תחרותי   לייצר יתרון ולבחינת יכולת הארגון הרווחים ביותר לתכנון וניהול אסטרטגי הוא אחד המודלים

ועל , השיטה מנתחת את הסביבה הפנימית והחיצונית של הארגון). תעשייה/שוק(בסביבה שבה הוא פועל 

 :המודל נחלק לשני ממדי ניתוח. בסיס הניתוחים מעריכה את סיכוייו של הארגון להצליח

  .מתבטא באמצעות ניתוח ההזדמנויות והאיומים החיצוניים של הארגון -המימד החיצוני •

 .ניתוח נקודות החוזק והחולשה הפנימיות של הארגוןמתבטא באמצעות  -המימד הפנימי •

  . והתחלנו למלא את החוזקות שלנו כועדת איכות הסביבה של המועצה

 

  
  
  

 : הםיהגדרנו את שלושת מעגלי ההשפעה והממשקים בינבשלב שני  .2

  

  
  

  

קהילה  

ועדה  

רכז/פעיל



 

 

 

 :שאלות 4ת בחרה לה מטרה וענתה על קבוצות עבודה כשכל אח 3-התחלקנו לובסוף  .3

 ? מה הבעיה שאני מנסה לפתור  .א

 ) SWOT(מה החוזקות שלי   .ב

 ? למה שאנשים יצאו מהבית? איזה ערך אני מייצר  .ג

 ? צריכה/ מה הקהילה רוצה  .ד

  : של כל יוזמה mind map)( מפת חשיבה לאחר שכל קבוצה סיימה להגדיר ולענות ציירנו                   

מפה מסייעת למפות את ה .בצורה גרפית חשיבה תהליכי וארגון עודיכלי לתהיא  מפת חשיבה: הגדרה מהויקיפדיה

מבנה המפה הוא . בצורה מאורגנת) משימות וכדומה, רעיונות, מילים(האלמנטים השונים של תהליך החשיבה 
צורתה הגרפית של המפה מסייעת . ענף לפי הקשרו בתהליך-כך שכל אחד מהאלמנטים יוצר ענף או תת, היררכי

בכלי כתיבה  ניתן לבנות מפת חשיבה באופן ידני על ידי שימוש .כירת התהליך על הסתעפויותיולשמירת הסדר ולז

 .ניתן להשתמש בתוכנות ממוחשבות מסוגים שונים ליצירה של מפת חשיבה דיגיטאלית, כמו כן. ונייר

מוקדי , כזיותלדמויות המר, במסגרת המפה קיבלנו פריסה חזותית של כל אחת מהיוזמות תוך התייחסות לפעילים
  . קהלי היעד המוסדות וגורמי החוץ, העההשפ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

    

              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

יכול להיות . במסגרת המפגש לא הצגנו את כל אחת מהיוזמות אבל אנחנו צפויים לעשות זאת במפגשים הקרובים
                      . שיהיה מפגש נוסף עם תומר יפה שיתרכז במימוש היוזמות

 . השנה השאיפה היא ליצור לוחות זמנים קבועים לפעילות הועדה -מפגשי ועדת איכות הסביבה •

  :המודל שהוצע הוא לקיים מפגש בשבוע השני של כל חודש זוגי

  מועד    מפגש 
1  02.17  
2  04.17  
3  06.17  
4  08.17  
5  10.17  
6  12.07  
  

  

  

  בברכה                                                                                                                              

  סיון שלחין אמויאל                                                                                                      
  מרכזת ועדת איכות הסביבה בני שמעון                                                                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : העתקים
  ראש המועצה  -סיגל מורן

  ית המועצה "מנכל -הדרה גורפינקל 
  ס "להגנהמשרד , מחוז דרום, מרכזת בכירה חינוך וקהילה -רננה אילן
  מנחה המפגש  -תומר יפה

  

 


