לכבוד :חברי ועדת איכות הסביבה
מועצה אזורית בני שמעון

פרוטוקול ישיבת ישיבת ועדת איכות הסביבה לתאריך ה)2/2018( 7.5.18-
שלום רב
בתאריך ה 7.5.18-התכנסה ועדת איכות הסביבה המועצתית בהשתתפות :גוגי יצחקי -יושבת ראש הועדה ונציגת
כרמים ,שמוליק אורן -נציג להב ,ענת הס -נציגת שובל ,יאיר גולדין – תברואן ואחראי בריאות הסביבה ושירלי חכם
יפרח -מרכזת הועדה.
 .1הצגת המשתתפים ,והיכרות עם רכזת איכה"ס החדשה במועצה.
 .2הצגת התקדמות צוות אפליקציית שיתוף נסיעות :ישנה הצעת מחיר לא יקרה ,לאפליקציה שתשב על הפלטפורמה
על אפליקצית המועצה .באחריות צוות שיתוף נסיעות להתקדם לאישור תקציבי.
הסברה ושיווק מוצר הנסיעות יהיו חשובים מאוד על מנת להגיע להצלחה ולשימוש נרחב.
נבקש מחברי הועדה לאתר כל אחד ביישוב שלו אדם שיוכל לקדם את האפליקציה ביישוב שלו.

 .- 3בקרוב יצא קול קורא להצעות בנושא "עשיית מקום – פלייסמייקינג"  .ניצול המרחב הציבורי לשימוש הציבור .
מדובר בתמיכה מהמשרד להגנת הסביבה בסך של  ,₪ 20,000נקבל אישור עבורה בקרוב.
נבקש משניים או שלושה מחברי הועדה להשתתף בועדת היגוי שתבחר מבין הפרוייקטים שיוצעו את הפרוייקט שיקבל
תמיכה.

 .4דיווח אריזות.
מצב הפרדת אריזות מתשנה בין ישוב ליישוב  .באופן כללי ביישובים שנדגמו ,יש הפרדה טובה יותר בקיבוצים.
נעשה דיגום ובדיקה של מה מושלך לפח הכתום.
נמצא בתוך מה שהושלך לפחים הכתומים מעל  85%אריזות המוכרות ע"י תאגיד תמיר ,השאר נייר ,מעט פיקדון
ומעט מפסולת מעורבת.
חברי הועדה ביקשו כי ינתן פידבק חיובי למקומות בהם יש מיחזור  .כמו כן יש להמשיך בהסברה ,כולל הסברה של
בני הנוער לבתים ,בצורה משוכללת יותר .ניתן להשלים הסברה בשלב זריקת האריזות לפח בתוך הבית ,כגון עריכת
סרט ע"י תלמידי תיכון וכיוב'.
חברי הועדה בקשו לדעת כמה טון ירד מפינוי הפסולת הביתית עם כניסת תהליך המיחזור.
 .6עדכון קולות קוראים – שטחים פתוחים והתייעלות אנרגטית

המועצה עושה מאמצים לסקור היכן מושלכת פסולת ברחבי השטחים הפתוחים על מנת להגיש לתמיכה של רמ"י
לצורך ניקיון.
נציגי הועדה היודעים על נקודות פסולת מוזמנים להעלות אותה לשירלי/יאיר במועצה.
ישנה פסולת רבה בין רהט למשמר הנגב ,וכן פסולת בשטחים פתוחים מול לקיה  /כרמית .
לעניין התייעלות אנרגטית – ישנה תמיכה ממשלתית להחלפת תאורת חוץ ללדים חסכוניים בחשמל .המועצה מעניינת
את היישובים להצטרף למהלך.
 .7שונות
עלתה שאלה אם ניתן לתכנן שביל אופניים משובל לרכבת להבים.
פירסום וכתבות – אפשר לתת מידע על ביוגז וקומפוסטרים



מפגש הבא בתאריך 9.7.18

בברכה
שירלי חכם יפרח
מרכזת ועדת איכות הסביבה בני שמעון

העתקים:
סיגל מורן -ראש המועצה
הדרה גורפינקל  -מנכל"ית המועצה
רננה אילן -מרכזת תחום תשתיות  ,מחוז דרום ,המשרד להגנ"ס

