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פרוטוקול ועדת איכות סביבה מיום 26.2.20
מקום הדיון :חדר ישיבות במועצה רושמת הסיכום :שירלי
נוכחים:
יו"ר הועדה אסף רוט -דביר ,אורן עג'מי– חצרים ,זיו מאירוב -גבעות בר ,גיא דוננפלד -שובל ,הילה נבון – להב,
אלון בוטבין – גבעות בר ,רעיה וולקן -משמר הנגב ,שירלי חכם יפרח -רכזת איכה"ס במועצה .תמר אליהו ,מנהלת
שפ"ה.

תוכן הישיבה

 .1סיכום קידומים של הועדה בשנת :2019
שלוש החלטות מרכזיות הגיעו למליאת המועצה ב :2019
א .קמיני עץ -התקיים דיון ראשון ,ויגיע למליאה הקרובה לאישור הצעה כי  :המועצה לא תאפשר בתים
חדשים עם קמיו מעץ .יכיל גם קמינים שאינם בתקינה וכבר קיימים
כלומר לעבור ממצב של המלצה למצב של החלטה לאסור קמינים חדשים.
מאחר והתחילו להגיע פניות גם מועדים וגם מתושבים והנהלות יישובים שמבקשות עזרה לניהול במטרד.
ב .החלטה על מעבר ללא חד"פ ,בכמה פעימות  .ההחלטה כבר נמצאת בסוף שלב שני של ביצוע
ג .הקמת ועדות איכות סביבה יישוביות
אנו רוצים להגיע למצב שחלק מהמבנה הארגוני יהיה במרבית היישובים אם לא בכולם ,ועדות איכות
סביבה .ויווצר קשר להנהלות היישובים .כיום יש נתק בין ועדת איכות הסביבה ליישובים עצמם .יצירת
תשתית ,ואתו יו"ר ועדת איכות סביבה ביישוב יישב ועדה המועצתית ויהיה חלק ממנה.
להב -יש צוות יישובי בהובלת הילה .צריך למסד מול המינהלת
משמר הנגב -יש ועדה בהובלת רותם גליקי .יש תכנית ויש פעילות .רוצה להיות חלק מועדת התכנון.
גבעות בר -זיו :יש ועדת איכות סביבה ,עוד משנה שעברה .יחד עם ועדת בטיחות  .הכנס שהיה עזר,
וגויסו  4אנשים .רוצה למסד את הכניסם עם פולטיקאים ואנשי מקצוע – על מנת שיכירו את היישוב.
מיקוד :מלחמה בשירפות ,קמינים וחד פעמי  .המועצה צריכה להקים קרן שתסבסד הסבת קמינים מעץ
לגז.
שובל -גיא וענת הס בועדה  .מתוכנן אירוע פורים מקיים  .נכתבת תכנית טיוטת מתווה לתכנית עבודה.
חצרים -יאיר ארזי מרכז את הועדה .הקמנו ועדה עם חלוקה לצוותים .על סדר היום שימוש במזוט
בקיבוץ .עלה גם נושא בניה ירוקה וצמצום חד פעמי.
דביר -הועד החליט להקים ועדה ,אך לא הוטמע  .יש בשדה החוחובה בעיה של פשע/אנשים
שמסתובבים שם ומדליקים דברים ,עניין ביטחוני.
נבטים -יש לקדם
שומריה -יש לקדם
יחדיו :מנסים להתחיל ועדה.
כרמים :יש ועדה פעילה .
בית קמה – :יש ועדת שפ"ה בטחון וסביבה ,צריך לברר לעומק( .יפתח/אוהד סלע)
עידכונים
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א .יום הניקיון הלאומי  – 24.3היישובים מוזמנים להוציא פעילויות ניקיון ביישוב בישתוף עם תנועות
הנוער .המועצה מוציאה סיורי ניקיון של תלמידי בתי הספר .
ב .נאמני ניקיון -יצא פירסום לתושבים לגיוס נאמני ניקיון.
ג .יצא קול קורא לפלייסמייקינג בתמיכת המשרד להגנת הסביבה ,שבוע הבא.
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חלוקת צוותי עבודה לשנת :2020
צוות חינוך סביבתי צמצום צריכה והפחתת פסולת .הילה ,אורן ,רעיה ,שירלי.
התבקש דיון בנושא שי לעובד – צריך לאפשר המרה בכסף במקום לקנות מתנות מיותרות /דעה
אחרת :המתנה צריכה להיות אקולוגית או ישראלית .
צוות שריפות :זיו ,אלון ,אסף ,גיא ,שירלי .מוצע להכין קבוצת דיווחים בזמן אמת לשריפות
והלשכות.
צוות פיתוח ושטחים פתוחים :גיא ,שירלי  ,אורן.

.4

נושאים נוספים :זיהום אור מבסיס חצרים ,תאונות בשל סוסים משוטטים .בעיה בחצרים
ובלהב-דביר.

הערות ובאחריות מי

החלטות  /משימות לביצוע
שליחה מחדש של קול קורא לנציגות בועדה המועצתית

שירלי

שליחה מחדש של קול קורא לועדת איכות הסביבה

שירלי

הפצת פרוטוקול

שירלי

בחירת ראשי צוותים

צוותים בסיוע שירלי

התחלת פעילות צוותים

ראשי צוותים

לו"ז לביצוע
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