פרוטוקול ישיבה  4/2019ועדת איכות סביבה
פרוטוקול ועדת איכות סביבה מיום 27.11.19
מקום הדיון :חדר ישיבות במועצה רושם הסיכום :שירלי
נוכחים:
יו"ר הועדה אסף רוט -דביר ,זיו עומר -משמר הנגב ,אורן עג'מי– חצרים ,זיו מאירוב -גבעות בר ,יגאל -דביר ,גיא
דוננפלד -שובל ,הילה נבון – להב ,שירלי חכם יפרח -רכזת איכה"ס במועצה .תמר אליהו ,מנהלת שפ"ה ,גדי דבורה-
פקח סביבה ,שחר יסינובסקי – מנהל היחידה הסביבתית.

תוכן הישיבה
עידכון החלטות מליאת מועצה -אסף רוט :
 .1 .1סקירה על שנת העבודה הראשונה :הוקמו  4צוותים עם רכזים והם נפגשו במהלך השנה כל צוות בעצימות שונה .במהלך
השנה היה סיור במפעל מיחזור דודאים ,וניסינו להגדיר מה עושים שמעבר לדבר ,אלא להגיע להשפעה והישגים בתחום .הרבה
עבודה נעשית בתחום איכות הסביבה ע"י שירלי ותמר .יש המון אתגרים בשל גודל המועצה ואוכלוסיית הפזורה ויישובים שכנים
שיש בה.
 .2בישיבת מליאת המועצה היה דיון מורכב והתקבלו החלטות שמאפשרות מנדט אמיתי להמשיך הלאה
נוסח ההחלטה:

"המליאה מאשרת פה אחד הכרזה על המוע צה האזורית בני שמעון כמועצה ירוקה ועידוד הקמת צוותי איכות הסביבה בישובים.
נושא הקמינים יגיע באופן מסודר למליאה אחרי בדיקה ביישובים ובדיקה מול גורמים מקצועיים".
א .לעודד הקמת ועדות איכות סביבה ביישובים .ולתקציב בצורה מובהקת שתומכת את הצוות של איכות הסביבה ביישובים.
ב .נושא קמיני העץ .אושר במליאה שנעלה לדיון מצב בו בתים חדשים יקומו בלי קמיני עץ וכל נציג מליאה יעלה את הנושא
לדיון ביישוב שלו .יגיע בתחילת השנה הבאה למליאה.
קמיני עץ
 .3גדי :יש קושי באכיפה ,לדוגמא אדם שמקבל היתר לקמין גז ,אך מפעיל עץ .כיום מוגדר כמפגע איחסון עץ לא תקני .על מנת
להקטין את הזיהום צריך להשתמש בעץ יבש ותקני .מאחר ו לפני  10שנים לא היה צריך היתר לקמינים ,אפשר לשער שמרבית
הקמינים הם ללא היתר.
שחר יסינובסקי :בבניה חדשה יש היתרים ל קמינים..
הילה :בלהב החורף הוא קר .ואנחנו נהנים מלילות רבים ללא חשמל בחורף בשל הפסקות חשמל .לכן מתאים לפתור את זה
בשונות בין יישובים.
זיו :המועצה צריכה להחליט ברמת מועצתית .להחליט על מועצה ירוקה ,ואיך ממירים קמינים קיימים .לא נכון לפתור ברמה יישובית.
המצוקה של החימום נראית מוזרה ...יש גז ויש מזגנים .זה זיהום אוויר וזה סכנת נפשות מבחינתי.
גיא :יש כלים מרחביים לפעול בענין .זה עניין קהילתי ,ויש כלים של הנחיות מרחביות שמאפשרים גמישות גם בקהילה או
יישוב מסויים  .יש כאלו יישובים .ההיתר הוא הליך פורמלי של רישוי .הנחיות מרחביות הם כלי גמיש פר יישוב .זה עניין קהילתי.
ההנחיות המרחביות ניתנות לשינוי בצורה קלה יחסית  ,דרך הועדה המקומית לתו"ב.
אסף :כל היישובים הם בתנופת בניה ,וצריך לפתור את הבעיה במקור .היום אין ליישובים כלים להתמודד עם זה ,הכלי הקהילתי
מוגבל וחסר שיניים בפועל .אנחנו רוצים לעזור ליישובים לנהל את העניין .אנחנו רוצים לעזור ליישובים להתמודד עם התופעות.
בשלב הבא נציג המליאה לאחר דיון ביישובים שלהם  .בינתיים נשלים בדיקה משפטית ופרקטית מול מהנדס המועצה.
הוצאת כלים חד פעמיים
החלטה על צמצום הצריכה של החד"פ :גם במשרדי המועצה ,במוסדות המועצה אבל חשוב יותר במרחב וביישובים ,ואחר
כך גם במרחב של היערות .המהלך צריך להיות רחב ,בשיתוף פעולה של גורמים שונים (תלמידים ,קהילות) .האתגרים הם
בתוך הקהילות .יש קהילות שעובדות כך ,ויש שמתחילות את המהלך .מתכתב יפה עם הקמת ועדת איכות סביבה בתוך
היישוב.
יש להכין תוכנית רב שנתית  ,במטרה לעשות שינוי אמיתי בתפיסת עולם.
שחר :יש מסעדות שמוכרות בחד פעמי .האם ניתן להתנות בתנאי רישיון העסק את העניין...
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הילה :ניתן לקדם תו ירוק לעסקים ופירסום בעזרת המועצה .צריך להיעשות חכם כדי לא ליצור עוד פסולת – אם רוכשים
כוסות רב פעמיים בעייתים.
.1
 .4כביש 310
הצגת נושאים המפגעים על כביש  - 310זיו מגבעות בר:
זיו :פסולת בפזורה מצד צפון לכביש -אין אכיפה בנושא פסולת בפזורה
תחנת מעבר לפסולת – על הגבעה מול הכניסה לגבעות בר -אין ניידות משטרה או ניידות איכות סביבה שרואים אותם לאורך
הכביש .מצפה שהמשטרה ירוקה תעלה ניידות לגבעת המכולות ותטפל בעניין
פסולת בסמוך לצומת להבים -אין טיפול – צריך להקצות כח לאכיפה
צריך ניידת פיקוח  ....צריך משמר אזרחי ומתנדבים נושא איכות הסביבה" .אם אין אני לי מי לי
שחר :הטיפול בגבעת המשאיות  :יש קושי בהסדרה  ,בפזורה שורפים אשפה ביתית .יש בעית שריפות בשכונות ברהט ,וקושי
בהסדרה בגלל המבנה החברתי.
למועצה אין משקל גדול בהתמודדות עם המפגעים האלו.
תמר :רהט הצטרפה לאשכול נגב מערבי ,ויש שם בעית פינוי פסולת בשכונות שלמות .בשאיפה שהאשכול יפנה
העלויות לטפל בערימת פסולת שמושלכת בשטחים פתוחים היא עשרות אלפי שקלים .גם המדינה צריכה לקחת אחריות
מערכתית כולל ולטפל בעניין פסולת המגיעה מרשויות אחרות ,כולל פסולת מהצפון.
אסף:
 .1יש ישיבה עם ניר ואסף בנושא  .מבקש את יניב יפת.
 . 2בגלל שאין לנגב יצוג אזרחי כעמותה ...התחברנו לעמותות אזרחים למען אויר נקי השרון ובגליל .והצטרפנו בנגב.
בעזרתו של שחר יצרנו קבוצת ווטסאפ בנגב של בעלי תפקידים דומים .לעשות לובינג
ההסתכלות של המדינה היא על הנושא ספציפית ....הצליחו לגייס  150מלשח לשריפת פסולת אלקטרונית מעבר לשטחים...
הילה :הנושאים הסביבתיים מגיעים מלמטה ע"י אזרחים שמקימים עמותות ופועלים .צריך עשייה חיובית .הקמת עמותה.
 .5תכנית הועדה :2020
אסף :נוציא סיכום על פעילות הועדה לשנת  ,2019וקול קורא למי שרוצה להצטרף לפעילות הועדה .לאחר מכן נחליט
אילו נושאים רוצים להמשיך ולהתקדם ,האם אותם ארבעת הצוותים רלוונטים או שצריך להקדים חדשים ולחדש:
שירלי :צריך צוות מועצה ירוקה
שחר :חירום התחום איכות הסביבה להפוך לשותפים של יומיום...איש קשר בחירום בנושא איכות הסביבה.
תמר :יש קושי בגיוס מתנדבים
אסף :צריך ליידע את התושבים למה שעושה המועצה בתחום איכות הסביבה
גיא :צריך לפרסם באינטרנט ובקהילה נט.
החלטות:
 .1להוציא סיכום של מה שנעשה השנה
 .2להוציא קול קורא למי שרוצה להצטרף
 .3הצוותים יוחלטו אחרי הוצאת הקול קורא.

החלטות  /משימות לביצוע

לו"ז לביצוע

הערות ובאחריות מי

בדיקת היתכנות איסור בנית קמינים מעץ לבתים חדשים,
והיתכנות איסור שימוש בקמינים מעץ בכלל

יועמ"ש ,רכזת ועדת תו"ב

שוטף

קול קורא ליישובים להקמת ועדות איכות סביבה

שירלי

עם אישור התקציב 2020

תכנית הוצאת/צמצום חד"פ מהמועצה

שירלי ,צוות חינוך לקיימות

בתהליך

קול קורא להצטרפות לועדת איכ"ס

אסף ,שירלי

מיידי

סיכום שנת  2019בועדת איכות סביבה

אסף ,שירלי  ,תמר

מיידי

תודה למשתתפים .ישיבת ועדה הבאה חל ב  - 2020תמסר הודעה
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