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 סקירה שירלי : פרוייקטים שעלו במאיץ
 רפת מקיימת, ועוד. כולל ג'ו אלון מרכז לחינוך יער

 
 מערכות והחלפת תאורת חוץ  15התיעלות אנרגטית 

 שולחן עגול עם פאיז ומחמוד, חינוך סביבתי משותף, אכיפה 
 אסף: סקירה תכנית אסטרגטית, מועצה ירוקה ומדגימה

 החלטנו על להפוך להיות מועצה ללא חד"פ 2019אסף: החל משנת 
גן החמישי של מועצה ירוקה תכנית אסטרגטית אנחנו עדיין בכתיבת התכנית. האסטרטגית לעו

 מדגימה
 תוך היישובים. חשוב להקים את ועדות איכות הסביבה  -עולם תוך המועצה

עם המון שותפים רשויות מקומיות, רטג משטרה ירוקה המשרד להגנת  –שטחים פתוחים של הנגב 
 הסביבה, מחנות צהל גופי חינוך ועוד ועוד

 במאמץ הגלובלי.  אקלים . התחממות גלובלית , האם לקחת חלק
מאמץ מרכזי של המועצה שעושה הרבה: להקים ועדות יישוביות איפה שעדיין אין. רוצים עד סוף שנה 

שבכל היישובים תהיה ועדת איכות סביבה . שנציג הועדה ישב בפורום של ועדת איכות סביבה 
 מועצתית, שיהיה חיבור יותר נכון בין ראשת המועצה לתושב. 

 בעזרת גינון: יישובים מוצלים 
חברה כלכלית ירוק. אנרגיה מתחדשת.  עוד עוגן שלם ומשאבים וכח אדם שעוסקים בעולמות האלו 

 של איכות סביבה וקיימות. 
 
 

 6.21  ועדת איכות סביבה פרוטוקול ישיבת  

 שירלירושם הסיכום:     זום  מקום הדיון:רוטוקול ועדת איכות סביבה מיוםפ

 נוכחים: 

מנהלת מחלקת  -שירלי חכם יפרח משמר הנגב,  -רעיה וולקן  חצרים,  –עג'מיאורן  דביר, -אסף רוטיו"ר הועדה 

 מעיין גולני, חסיה שובל, שחר יסינובסקי, יניב יפת, מיכל גלברט, גיא דוננפלד, הילה נבון  במועצה. קיימות 

 תוכן הישיבה
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 חסיה: שני דברים לשאול
מהצד יש שלל כיוונים ופעולות ואולי שווה לעשות תיעדוף. אם לא נתעדף אז נלך לאיבוד, קשה לגייס 

 ך לא ממוקד. אחרים כאשתה עצמ
 לחשוב על חומר הדרכה לועדות ולמזכירויות , כשרוצה להקים ועדות כאלו בקיבוצים. 

שווה שיהיה חומר הדרכה ומלווה ומניפסט למזכירויות לדעת במי לבחור, לשים על המפה בתור משהו 
להוביל עם מטרה ויעדים, וחלק מרשת מועצתית. שיעלה על הכתוב. כדי להוביל את השינוי שרוצים 

 במועצה.
צריך להסביר באיזו קוביה ישבת הועדה , שההנהלה תשבץ בתוך המבנה האירוגני. מי מטפל מנהל 

 קהילה או מרכז משק. 
אסף: בתכנית האסטרטגית נשים יעדים ומימדים מדידים כדי שנוכל לחבר אנשים וראות את 

 התקדמות. 
בו=יישוב עם ברכת היישוב כדחלק מאנרגייה רוצים שועדות איכות הסביבה יהווה מעיין סטטוטוריות 

 הנהלתית. 
אסף: אנחנו רוצים לעשות שיחה עם כל הנהלה כדי להציג את החזון ולעזור להקים את הועדות הלכה 

 למעשה. 
מעיין גולני: אני מנסה להפעיל ועדה כזו בחודש האחרון. המידע חסר, גם בהיבט של האמצעים, 

 ציבים מאיפה? מהיישוב? מהמועצה?    מי מממן את הפעילות רוצים. קולות קוראים שמגישים לבד, תק
 

 שחר יסינובסקי: קולות קוראים של משרדי אנרגיה וחינוך 
 

 אורן עג'מי: צריך להתכונן לאירועי חירום סביבתיים
רעיה וולקן:  אצלנו התחילה לעבוד שנתיים הועדה , אין לנו מסגרת ברורה לעבודה, אנחנו עושים 

אבל לא בדיוק מתפקדים כועדה. יש הרבה עשייה אבל חבל שאין קווים מנחים לפעילות הועדה. יכל 
ויות עניינות לעזור מאוד לראש הועדה . היה עוזר לכיוונים יותר ברורים, איך להיפגש.... דוגמאות לפעיל

 . נשמח לדומאות מועדות שעושות.
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לגבי שינויי אקלים: הכיוון שהצעתי הוא איך לעשות פעילויות משמעותיות במועצה ישמנעו את 
 ההתחממות הגלובילית בהקשר שלנו, ולהשפיע. יש מידע על מה משפיע מהותי. זה לענין של מדיגמה

 לה לועדה עם גיבוי אמיתי. אסף:  אולי אנחנו צריכים לעשות חיבור בין ההנה
 נשלח בקבוצת ווטסאפ את מסמך

 
 
  
 
 

הילה: בועדה שלנו בלהב עושים המון ויש גאנט, אבל מרגישים קצת מחוץ לבמנה הקיבוצי. מעט 
 מבולגן. ועדה של מעורבות חברתית וסביבה. 

את זה. בבית הייתי במאיץ של התכנית האסטרטגית, היו דברים מהממים שהייתי שמחה ששירלי תציג 
 קמה הציעו תהליך של אירוח שביל ישראל.

 אסף: צריך להתמקד בועדות איכות סביבה יישוביות. 
 את הוקטור של מועצה ללא חד פעמית לקדם 

 הילה: מיכל קליינר העלתה רעיון של כלים רב פעמיים למשפחה. 
 הילה: הלהב נעצר לי הפרוייקט של רב פעמי לפני שנתיים. 

 א קומפוסטרים בצורה חזקה. אך הכל צריך לטפל בצורה רחבה והלחליט מה מקדמיםאסףף עלה נוש
חסיה: שרלי חכם, את צריכה להראות סיפורי הצלחה בחצי שנה האחרונה, אחרת לא תוכלי 

להתקםד. אנשים שלא חיים את העניין הירוק , זה לא בהרכח אצל ם בראש צאיך להוכיח הצלחות 
 ימשוך אנשים ורק אחכ לקד עוד נקודות זה

 
 שחר : יש איפיון לאיזה יישוב משתמש הרבה בחד"פ, ואולי בו צריך להתחיל

תמר: כל נושא שנרצה לקדם ביישובים חייב יהיה לעבור דרך ועדות מוסדרות. זה צריך להיות היעד. 
לוודא שהקוביה בתוך הנהגה יישובי בוע על מנת שבסוף הכל יסתנכרן לתכנית עבודה. יעלו מיליון 

 רעיונות אבל צריך מישהו שיקדם את זה ביישובים כדי לא לאבד את זה. 
 זו לדעתי המשימה העיקרית לועדה המועצתית. 

אורן: לגבי ועדות איכות סביבה יישוביות, עלול להיות כשל מבני. מצד אחד, אולי יגידו מעולה, מצד 
ההנהלה "רעה".  אולי  שני, אם האג'נדה לא ברורה עלולים לחשוש שהועדה תאתגר ותוציא את

 אנשים חששו ולכן זה לא קרה עד היום
 אסף: אכן אתה צודק אורן, צריך שזה לא יתפס כמאיים

שנים לעשור. הכנית לועדה יישובית והמועצתית צריכה ליהות  5תמר: הכתנית האסטרטגית היא ל 
קה ומדיגמה, הוצאת אנשים בועדה שמובילים תהליך. יעד של ירו -3ממוקדת. לוודא בכל יישוב שיש 

חד"פ ביישוב כמו שומריה יהיה אירוע, ולכן צריך לבסס תשתית בסיסית, כל האנריגה צריכה ליהות 
 שם. 

חודשים קרובים הסיפור של ועדות איכות סביבה יישוביות צריך להיות בלב הפעילות, כדי  4-5אסף: 
 ליצור כלי . 

 
 

אלון: לא מתייחסים מספיק לעניין ההצללות ביישובים מבחינת עצים והורדת החום ביישובים. אין לזה 
יועץ... ביישובים שבהם אין מחלקת גינון , ובהרחבות חסר צל, והצמחייה הקיימת לא מתפתחת כמו 

ל. בתכנית שצריך. או מאופן השתילה, או מהפיקוח שלא בוצע כמו שצריך ומים הולכים לאיבוד ואין צ
 האסטרטגית צריך להיות שם. 
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מעיין גולני: זיהינו שגינון חסכוני עם צל הוא הכרחי, רוצים יועץ מניר עוז. את הצמחים המתאימים 

לאקלים, והוא מומחה לענין. החזון הוא לא לראות שטחים חשופים ביישוב. הכל מתוכנן כל מי הנגר 
שרוצים. מראש ושתלים שיחים שלא צריך לגזום מהגגות משקים שיחים, השיחים מותאים לגובה 

 למקום שצריך ראות. נווה מדבר יפה מוד עם מעט מאוד עבודה. 
אנחנו רוצים לקדם את הפרוייקט הזה ולהפו את דביר לקיבוץ מדגים של גן אקולוגי. תכנון שהו יקר 

ה, כדי ליצור שיחים וליווי וביצוע של מומחנה. צריך להחליף עצים לא מתאימים, לשנות סדרי השקיי
 ועצים עם מערכת שורשים מאוד עמוקה שתדע לשאוב מים מלמטה. זה הולך להשפיע על כל היישוב.

 היכן לשפר שיפועים, היכן לשנות, היכן לשמר. 
מדשאות הוסבו לשיחים ירוקים נמוכים, ושיטת השקייה של המדשאות שונה לחלוטין, משקה כמות 

ת. מחנך את הצמחים להעמיק שורש ומשקה ביעילות בשיטת גדולה של מים פעם בכמה שבועו
 עבודה שהוא פיתח במשך עשרות שנים.  

בנושא פעילת ועדת איוכת הסביבה של דברי, אנחנו דברנו על נושא של תכנית לשילוב הנוער 
עם מומחים  –והעלאת מודעות נוער ושכבה כללית,ללחבר את מערכת החינוך ולעשות מערכי הדרכה 

 ם שמתאימים בני נוער, ולשלב בפעילות של בני נוער ותנועות הנוער והגנים. לשלב בכל גיל. למערכי
 

צל + הכנסה  –אסף: החשמל הירוק  קשר בין אנרגיה מתחדשת והצללה, קירוי מגרשים ספורט 
כספית. הכנסות החשמל הירוק צריכות להיות מתורגמות להוצאות בעול הקיימות וסביבה. לנסות 

 הכספים מהחכ"ל חשמל ירוק לשם. לתעל את 
 

חסיה: לעניין חינוך. דרך אחת היא לכל גיל ולכל מסגרת קיימת לוודא מרכיב מתאים של הנושא 
שרוצים לדחוף. דרך שניה  לעשות פרס או תחרות שנתית או הפנינג שנתי בנושא או היילייט בשנה 

כת אפשר גם לתת בוסט של לנושאים האלה היית יכול לסחוף הרבה מאוד אנשים. בתוך המער
הייליטט או יום ירוק או תחות או פרס שמעלה את הת ומביא אנשים שמחוץ למעגלים האלו ולא חשבו 

 שזה יעניין אותם.
 אסף: איך רותמים את האנרגיה של האנשים למאמץ...

צר תמר: אולי כדאי שנחשוב יצירתי , כשנתכוונן לנושאים מרכזיםי בנושאים האסטרטגיים משם ניי
תכניות ורעיונות ליצירת האווירה המתאימה ביישובים. לדוגמה לפני שביל בני שמעון עלה רעיון של 

 הפנינג מועצתי ירוק. דוכנים ירוקים וכו'.   
שירלי בשן: בחצרים יש מצד אחד ועדה שנים ולא יותר מדי דברים בפנים....זה צריך דחיפה רצינית 

ות מיינדד לזה. ועדה מסודרת כבר שנים וכל פעם מתחלפים של משוגע לדבר. מי שמוביל חייב להי
 ונבחרים כמה זה מתרומם זו שאלה אחרת. 

 אורן: הקמנו את הועדה מחדש לפני כשנה, היתה הפסקה של כמה שנים...
 חסיה: להפיץ כתב מינוי לועדת איכות סביבה, מה נושאי האחריות. 

 לסיכום:
 התמקדות בסיפור הועדות היישוביות לתקופת הזמן הקרובה. 

נשתף את המיפוי של כל יישוב, והיכן שנצטרך את עזרתכם בחיבורים ותיאומים, נבקש את עזרתכם 
 אפילו בתיאום פגישות עם מנהלי קהילות רלוונטיים. 

 בשיחה הבאה נרצה לעכן התקדמות ונצרף את המוביל של הועדות. 
 
 

 איכות סביבה יש המון רוח גבית. לצוות ועדת 
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