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 . ומדגימה ירוקה מועצה הצגת
 מדגימה וגם אסטרטגית מתכנית חלקכ ,הסביבה איכות בנושא שנתית רב תכנית כתיבת של דרמטי אירוע  אסף:
  האחרים. האסטרטגים הנושאים עם חיבוריםוב רובדי, דו במישור התכנית את לכתוב צריך : חסיה
 שותפים ועוד קקל צבא, מועצות, ספר, בתי ברמת הבדואית האוכלוסיה כולל ארוכה שותפים רשימת בעלת היא התכנית :אסף

  למהלך. רלוונטיים
 
 

  והסברה ניקוי פעילות הצגת
 מועצהה הפתוחים. ובשטחים ביערות והסברה ניקיון לפעילות היישובים תושבי יצאו האחרונים השבוע בסופי : חכם שירלי

  בשטח ממשי התנהגות שינוי לראות מקווים חומרים. והפקת באירגון, תומכת
 צריכה לצמצום חינוך הפתוחים. ולשטחים ליערות חד"פ יכניס שלא צריך הילה:
  ולהתחיל צריך אבל שנים, שלוקח תהליך זה אילת. כמו חד"פ ללא ומועצה ומדגימה ירוקה מועצה עם מתכתב אסף:
 הבדואים והיישובים הפזורה לתושבי להתייחס צריך המהלך ,ביחד וערבית ערביתב היותל צריך והכיתוב השילוט בשן: שירלי

 
 חזר הקורונה עם ואז ,2019 ב מצוין התחלנו מועצה כעובדת וחד"פ. פסולת וצמצום מדגימה, מועצה בעיני נפלא וולקן: רעיה
 החד"פ הכל

 שזו גרר נחל כמו הקיבוץ, ליד מטונפים מאוד שטחים יש הקיבוץ. לגדר צמודים אטרקטיביים טבע שטחי אין הנגב  למשמר
  יישובי תוך ניקיון מתכננים לכן .מטיילים פסות ולא מטורפות וערימות בניין פסולת

 
 ?6 כביש לאורך הפסולת איסוף לגבי מה :אמיר
 . כאלו בהיקפים פסולת השלכת לנקות יכול לא המועצה תקציב .םנדו אלף 803  כ של שטח על גדולה ולתהפס כמות אסף:

 וגורמי באזור, רשויות ראשי עם פעולה ובשיתוף בתהליך הפתרון  והתלכלך. חזר מיד התפוס, בשביל ניקינו כאשר לדוגמא
 למועצה מחוץ אכיפה

 
  בשטח לנוכחות מקום לתושבים לתת חוגים או סיורים של הפעלה הילה:

 
 לתת צריך – מדריכים הגן שומרי של קורס מבקשים אנחנו דביר. בשיתוף , בלהב הגן שומרי את להביא צלחנוה הילה:

 .נוכחות ולהראות הטבע על לשמור מוטיבציה לקהילה
 

 ע.לטב מתחברים שאנשים ורואים מדהימה הסביבתי החינוך של הפעילויות   גיל:
  שמגיעים. האנשים על ולהשפיע להסברה הוקטור את ומטים בעצמנו שמנקים מהשלב עוברים אנחנו ךאי היא הדילמה עיקר

 לביתם וחוזרים הפסולת את משאירים וחלק עוזרים מהאורחים חלק שלנו. מהבית לנו אכפת כי בעצמנו עושים הניקיון רוב את
 אותנו לסובבים תרבותי חיבור לייצר צריך .החינוך על גם יותר, ולהשפיע יותר להסביר צריך

 .טווח ארוכי דברים של התחלות הרבה ויש רוחביים, דברי עושים אנחנו
 

 ועדת איכות סביבה   1/2021פרוטוקול ישיבה 

 9.3.2021פרוטוקול ועדת איכות סביבה מיום   

 שירליהסיכום:  שמתרוזום  מקום הדיון:

 נוכחים: 

 – גיל פלד ,  שובל -גיא דוננפלד   אמיר אבגי כרמים, אלון בוטבין,   חצרים, –עג'מיאורן   דביר, -אסף רוטיו"ר הועדה 
תברואן  -  יאיר גולדין גבעות בר,  -זיו מאירוב, חסיה  משובל  להב,  –הילה נבון  מנהל אגף תפעול וסביבה. 

רכזת איכה"ס  -י חכם יפרחשירל, חינוך סביבתיפרוייקטים ורכזת  –שירלי בשן   משמר הנגב,  -רעיה וולקן המועצה, 
  תמר אליהו, מנהלת שפ"ה.,  במועצה

 תוכן הישיבה
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 לאורחים להעביר צריך שבע. ומבאר מהמרכז ממבקרים ומחמיאות מופתעות לתגובות זכינו גרר, בנחל תופעילב ו:האלי תמר
  איתם. הביתה פהשהא את ולקחת ולנקות האשפה את לאסוף צריכים שהם
 אשפה, של ערמות משאירים ואנשים קטסטרופה הוא שוקדה באזור בשבתות שהמצב מקק"ל, השכם על טפיחה הרבה קבלנו
 שלנו שכנות רשויות עם הלאה הבשורה את  להפיץ צריך. מזון חד"פ,

 פסולת השלכות עם אצלם הנעשה על דברו - לקייה מקומית מועצה וראש רהט העיר ראש עם פעולהה שיתופי של התחלה יש
 לאשכול הודות הרבה תהליכים, קורים אצלם גם הסברה. וחשיבות בשטח, ונוכחות פיקוח חשיבות על דיברו פסולת, פותושרי
  והאכיפה. יקוחפה ברמת המועצה של והדחיפה מערבי נגב

 
 מכניים אמצעים ידי עלי ריסוסים חיתלהפ וגינון אחזקה של פייילוט בהמשך: עליו שנספר מהלך : חכם שירלי
 הובלה במקום גזם לריסוק קמה ובית הנגב משמר כרמים יישובים בשלושה שפ"ה מחלקת הלשמובי יישובים בשלושה פיילוט

  .לדודאים
 . ביישוב והגינות הפתוחים שטחיםה לטובת גזם, רסק לעשות שאפשר יישובים של הבסבי לועדות ממליצים אנו :אמיר

 
 

 ליער להביא רוצים אנו  פעילויות.  הרבה דרך למקום קהילהה בין ומחבר , קורא הקול בזכות מאכל יער קם בלהב  הילה:
 .ועוד מאכל, לעצי שתילה סדנת  ,נודד קיימות מרכז המאכל

 
 בקהילות ליקוט סיורי מתוכננים החודש :בשן שירלי

 
 של הראשוני השלד את נביא הבא ברבעון חלק. לקחת מוזמנים וכולם פעילויות המון יש לרבעון אחת הועדה פגישת אסף:

 סביבה איכות ועדת ברכת את שתקבל אחרי רלוונטית תהיה היא עובדים. אנחנו שעליה התכנית
 

 מחברים בכרמים הקהילתית.... ולגינה לאדמה קשר גם אבל תורה, ציווי של בסיס והיא שמיטה, שנת היא הבאה שנה :אמיר
 לצמחייה. רק ולא חזון וחידוש לקהילה של לנושא שקשורה שמיטהל שנתית יתתכנ

 
 בני של התושבים מרבית את מהילמש לרתום צריך .ציבור שיתוף לעשות צריך מהותית בצורה תפיסות לשנות כדי אסף:

  .מימדי רב הוא האתגר  כך. אחר הנגב תושבי ומרבית שמעון,
 

 קטנות, ירוקות ריאות ליצור ורוצים צמחייה שם שאין בר. גבעות סובב באזור צל לפינות  מתכננים אנו בר גבעות בתוך :זיו
 פינות. 4-3 בין כרגע
  כלבים של גללים , ניקיון על שמירה בנושא שילוט לפזר רוצים אנחנו

  ותראבין. רהט של הפזורה מאזור פסולת שריפות של בעיה יש
 מערכתי. משהו על לחשוב צריך להבים, בצומת פסולת של עצומה בעיה

 ליישוב מחוץ מורכבים אתגרים לנו יש
  למועצה. וחשוב ליישוב חשוב אקלים יער

 
 תובמערכ לפעול צריך . הורג הסביבה הוםיז חד"פ. ללא מועצה של הקידום את לחדש צריך , מקורונה היציאה עם אסף:

 .מועצתית בעשייהו החינוך
 

 .במועצה הישיבות בחדר ,19:00 שעה 202111.5. הבאה: ישיבה מועד
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