
 

 

  

  חברי ועדת איכות הסביבה : לכבוד

  מועצה אזורית בני שמעון             

  

  

  ) 20151/( 07.06.15-פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך ה: הנדון

  

  שלום רב 

  

מנהל המחלקה  -אלון בוטבין: התכנסה ועדת איכות הסביבה המועצתית בהשתתפות 07.06.15-בתאריך ה
, נציג תאשור - ערן אדמתי, רשות הטבע והגנים ונציגת בית קמהנציגת  -מיכל גלברד, המוניציפאלית סביבתית

משה , נציג נבטים -יניב יפת, גבנציגת משמר הנ -רעיה וולקן, נציג דביר -בועז בר סיני, נציג להב - שמוליק אורן
  . מרכזת הועדה -נציג שובל ואנוכי סיון שלחין אמויאל-שמעון פשלי, נציג דביר -עמית

  : להלן עיקרי הישיבה

אני הצגתי את עצמי ורעיה הציגה סקירה , התחלנו בסבב הכרות קצר - 2015פתיחת פעילות הועדה לשנת  .1
 . של הנעשה בשנים הקודמות

 

אנוכי - מינוי רכזת הסביבה. בעבר הוכנה תוכנית עבודה כוללת במסגרת פעילות הועדה - תוכנית העבודה .2
בנוסף העלתי . יש צורך בעדכון התוכנית מבחינת נושאים שכבר החלו להתבצע. הוא פועל יוצא מתוכנית זו

ן רכזת הבריאות תוזמ-סוכם כי רונה פרוינג. הצעה להוספת נושא קידום הבריאות כתת פרק בתוכנית
 . לאחת מישיבות הועדה הקרובות

  
בישיבה הבאה אציג את העדכונים ושלבי הביצוע . תוכנית העבודה מצורפת כנספח לפרוטוקול

  .  האופרטיביים
  

 : נושאים מתוך תוכנית העבודה .3

. לאחרונה יצאה תוכנית מתאר אזורית לשטחים פתוחים במועצה אזורית בני שמעון -שטחים פתוחים  .א
 . סוכם כי גורם המעורה בתוכנית יוזמן להציגה בפני הועדה

. בהמשך לישיבה הקודמת של הועדה הועלה נושא הפרדת הפסולת במקור בישובים -טיפול בפסולת  .ב
גנת הסביבה נתקלות בקשיים רבים ואחוזי אני סיפרתי כי ערים שנכנסו לתהליך זה עם המשרד לה

יש צורך בבחינה . ההפרדה עדיין נמוכים אם זאת במגזר הכפרי יש פוטנציאל גבוה יותר להצלחה
 . סוכם כי בשלב ראשון נתרשם מפרויקט הקומפוסטציה בכרמים. מחודשת של נושא זה

בי בית קמה הגיעו להציג את בעיית זיהום אוויר מפליטת תנורים עופר ונימה ארליך תוש -קמיני עץ .4
תנורי עצים שונים אשר  4בקרבת ביתם יש . המוסקים בעץ ממנה הם סובלים בסביבת ביתם בבית קמה

עופר הסביר על התקן הישראלי הפחות מחמיר . חודשי החורף מידי שנה 3במשך מפגע סביבתי מהווים 
נושא בעל השפעה קריטית על  -תייחסות לסוג העצים שמשמשים לבעירהמהתקן האמריקאי ושאין בו ה

בתהליך  -בנוסף בתקן אין התייחסות להתפשטות החלקיקים לבתים סמוכים. כמות החלקיקים הנפלטת
 . לטענתם יש מדינות בהם אסורה הפעלת תנורי עץ. רסיהבאינשל 



 

 

של משפחת ארליך הפנייה הראשונית מאז . מדובר בנושא אשר נמצא בטיפול המועצה מזה מספר שנים
מרחק מבתים , גובה הארובה, נבדקו תנורי העצים של המשפחות הסמוכות ונמצאו תקינים מבחינת אישורים

  . בנוסף בעקבות סיורים שנעשו במקום תוקנו ליקויים באופן אחזקת העצים. 'שכנים וכו

    :היא שהועדה תמליץ למועצה עלבשלב זה בקשתה של משפחת ארליך 

 יני עץחקיקת חוק עזר עירוני האוסר שימוש בקמ  .א

 . רכישת מכשיר ניטור אוויר על ידי המועצה  .ב

צ נגד המשרד להגנת הסביבה בשל אי אכיפת חוק "בגעתירה לשל המועצה בהגשת  יתהמשפט צתליווי של היוע  .ג
 . אוויר נקי

  : התייחסות חברי הועדה

נתן כדוגמא . מכיוון שחובת ההוכחה היא על התובע,יש קושי בהוכחת האחריות הפלילית בבית המשפט: יניב יפת
  . את הקושי בהוכחת זיהום האוויר מהמפעלים במפרץ חיפה

  . גם אם ימצאו בבדיקה ערכים לא תקינים של פליטות יהיה קשה מאוד להוכיח מה מקור הפליטה

יה במעלה הזרם על ידי לעצור את הבעאו /צריך לגרום למדינה לאמץ את התקן של מכון התקנים ו: ערן אדמתי
  . את מחירי הקמינים תעלהתקינה אשר 

  .לא חושב שנכון ללכת בכיוון המשפטי

  .אפשר לנסות להסדיר שעות הפעלה: אלון בוטבין

זיהום אוויר וסכנות : שימוש בקמיני עץאפשר לקיים מהלך הסברתי בו יפורטו הסכנות של  -רעיה וולקן
  .או עצים רטובים שריפה של עצים מצופיםבמיוחד בריאותיות 

  .חשוב מאוד לטפל בנושא, אם זו מועצה שמגדירה את עצמה מועצה ירוקה -מיכל גלברד

נושא הניטור יבחן . דעת הרבים היא שוועדה צריכה להתרכז במהלך הסברתי שיפורסם בערוצי המועצה השונים
  . מול היחידה הסביבתית נגב מערבי אליה אנו שייכים

  .  אפשר להשתמש בו כבסיס, 2012בחיפוש חופשי ברשת מצאתי דף מידע בנושא שפורסם באתר המועצה בשנת 

IL/161/2950-http://bns.org.il/he/       

השאיפה היא שבוועדה ישבו נציגים של כל אחד מהישובים ולכן המחלקה  – נציגות ישובי המועצה בוועדה .5
 .המוניציפאלית תוציא פנייה לישובים שלא מיוצגים לשליחת נציגים

  
  בברכה                                                                                             

  סיון שלחין אמויאל                                                                                       
  מרכזת ועדת איכות הסביבה בני שמעון                                                                           

  
  

  : העתקים
  ראש המועצה  -סיגל מורן
  ית המועצה "מנכל -פינקל הדרה גור
  ס "המשרד להגנ, מחוז דרום, מרכזת בכירה חינוך וקהילה -רננה אילן

  מנהל יחידה סביבתית נגב מערבי  –יסינובסקישחר 

 


