לכבוד :חברי ועדת איכות הסביבה
מועצה אזורית ב י שמעון

ה דון :פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך ה(1/2018) 05.03.18-

שלום רב

בתאריך ה 05.03.18-התכ סה ועדת איכות הסביבה המועצתית בהשתתפות :גוגי יצחקי -יושבת ראש הועדה ו ציגת
כרמים ,שמוליק אורן -ציג להב ,אלון בוטבין -ציג גבעות בר ,ע ת הס -ציגת שובל  ,רעיה וולקן -ציגת משמר ה גב,
שחר יסי ובסקי -מ הל יחידה סביבתית גב מערבי ,אוסקר לוט ברג -ציג חצרים ,יובל סתיו -ציג שובל וא וכי סיון
שלחין אמויאל -מרכזת הועדה.
להלן עיקרי הדברים:




פתחת ו את הישיבה בעדכון על עזיבתי את המועצה והתפקיד בסוף חודש . 03.2018
סבב עדכו ים מחברי הועדה:
ע ת הס -חברה חדשה בוועדה הציגה את עצמה :במקור מירושלים והיום גרה בשובל עם בן זוגה יובל סתיו.
עובדת סוציאלית בהכשרתה ולמדה תואר בכלכלה אקולוגית בא גליה .לאחרו ה החלה בתפקיד חדש
בחברה למת "סים.
שמוליק אורן -עדכן כי לאחרו ה קיבל מ וי רשמי של אחראי איכות הסביבה בדולב וסיפר על בעיה ב ושא
פריסת פחים כתומים ופי ויים מדולב סיון-בבדיקה מול תאגיד האריזות.
רעיה וולקן -עדכ ה על בעיות בפי וי הפחים הכתומים ממשמר ה גב סיון-בבדיקה מול קבלן הפי וי.
גוגי יצחקי -סיפרה על קורס קיימות בו היא לוקחת חלק במרכז קיימות הש"ל והעלתה רעיון לפרויקט
)פירוט בהמשך(.
פרויקט מרא"ה
יובל סתיו חבר הועדה סיפר על פרויקט שהוא מקדם ברמה הארצית והמקומית:

חזון המרא"ה )מאזן רווח של איכות החיים( :עסקים מתחרים בי יהם או משתפים פעולה ,ב וגע למי מהם מצליח
לייצר ערך חברתי וסביבתי גבוה יותר )צמצום פערי שכר ,גיוון תעסוקתי ,איזון בין פ אי לעבודה ,ממחזרים יותר
ומזהמים פחות(.
כדי ליצור זאת צריך  3דברים:
 .1כלי מדידה  -ה ותן ציון
 .2אפשרות לשקף לצרכן
 .3לתגמל ולתמרץ את העסקים בהתאם לציון המתקבל
מודל השי וי:
 .1שי וי תודעתי  -חי וך ,שי וי השיח בחברה הישראלית ב וגע לקשר בין חברה ,סביבה וכלכלה.
 .2שי וי מערכתי  -ליצור את הכלים והמודלים ש יתן יהיה לשכ ע בעזרתם ולהרחיב את היקפם ככל שעובר הזמן.
פרוייקט מרא"ה מבקש ליצור פיילוטים של מודל המרא"ה ברשויות המקומיות כאמצעי לשי וי השיח ,צבירת
יסיון ולהראות היתכ ות.

הפרוייקט מורכב מ:
 .1ב יית המרא"ה עם מחזיקי הע יין במועצה ) ציגי תושבים ,עסקים ורשות(
 .2ללמד את העסקים לעבוד עם הכלי
.3לתגמל ולתמרץ אותם בהתאם להשתתפות ולציו ים המתקבלים
 .4טיוב התהליך ,המדד והמדידה ככל שעובר הזמן.
בימים אילו אשכול רשויות גב מערבי )אשר המועצה של ו היא חלק ממ ו( מקדם פיילוט מקומי לפרויקט
מרא"ה .יובל סיפר כי ב 06.03.18-יוצג הפרויקט לדיון במסגרת שולחן עגול בכ ס שדרות לחברה.
ועדת איכות הסביבה התרשמה מהפרויקט ורואה את עצמה שותפה מלאה למימושו באשכול ובמועצה.


-

גוגי יצחקי העלתה רעיון למיזם שעלה לה במסגרת קורס הקיימות של הש"ל בו היא לוקחת חלק:
מיזם לפיתוח פתרון טכ ולוגי לשיתוף סיעות
המצב הקיים הוא של אחוז גבוה של רכבים פרטיים במועצה בשל מרחקי סיעה גדולים )בין הישובים
ולמקומות מרכזיים( ומחסור בתחבורה ציבורית אפקטיבית .בחלק מהישובים מציעים ומבקשים טרמפים
דרך הוואטספ )או קהיל ט /רי גיה( אבל אין שיתוף פעולה בין ישובים ב ושא ובאופן כללי עוצרים
לטרמפיסטים בעיקר ביציאה מהישובים ולא בשולי הכביש )כי לא מכירים אותם( והסובלים העיקריים הם
הצעירים )חיילים ,סטוד טים אבל לא רק(
הפתרון המוצע הוא פיתוח אפליקציית שיתוף סיעות לתושבי המועצה  .צריך להגדיר ולבחון :
האם בתשלום עבור ה סיעה )כמו  -(hooverהאם אפשרי מבחי ה חוקית?
האם תחת אפליקציית המועצה או כאפליקציה עצמאית?
האם יש כדאיות לפיתוח -ביצוע סקר היתכ ות
התקבלה הסכמת כלל חברי הועדה ש וכחו בפגישה לאימוץ הרעיון וקידומו מול המועצה לשם יישומו.
גובש צוות מצומצם שיקדם את המיזם ובו חברים :גוגי יצחקי ,רעיה וולקן ,ע ת הס ,יובל סתיו ושמוליק
אורן.



מפגשי הועדה לש ת 2018
הוסכם כי מפגשי הועדה יקבעו בתדירות של פעם בחודשיים ביום ש י הראשון/ש י של החודש .להלן תאריכי
המפגשים הקרובים:
.12.11.18 ,03.09.18 ,09.07.18 ,7.5.18

בברכה
סיון שלחין אמויאל
מרכזת ועדת איכות הסביבה ב י שמעון

העתקים:
סיגל מורן -ראש המועצה
הדרה גורפי קל  -מ כל"ית המועצה
ר ה אילן -מרכזת תחום תשתיות  ,מחוז דרום ,המשרד להג "ס

