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 הצגת דרו דאון ע"י רעיה וולקן

 דיון 

 פרוייקט צל ביישובים אל מול יער אקלים

 

 הצגת הנושאים שעלו בשיחה ביו םחמישי בסדנת ועדים

 אין בסדנת ועדים נושאים של צמצום בזבוז מזון, ומעבר לחצימחונות

 נושאי חופפים: בניה ירוקה, אנרגיות מתחדשות

 

 רעיה: התחממותגלובלית היא סוג לש סכנה קיומית, וזה אחד הדרים להפחית את האימפקט

 צריך לדבר על חינוך, ולראות יחד עם היועצים איך מרחיבים את המעגלים של הידע 

 יך נותנים ידע וכלים להעביר את זה הלאהא

 

 הילה: צירכים לבר על צמצום צריכה ולא על מיזחור. צמצום צריכה מתקשר עם צמצום בזבוז מזון

מרכז קיימות בג'ו אלון יכול להיות כמקור מצוין לחינוך בנושא . לא רק להתקרב לטבע ולייצר 

שגיעו לכל יישובי המועצה , לילידם מוטיבציה למה לשמור על הסביה אלא להכניסה תכנים י

 ולמבוגרים

 

גם לחד"פ יש חלק בזה. יאן מסיק פחים לא בגלל שהמועצה לא עושה את העבודהכי אנחנו מייצרים 

 יותר מדי פסולת. 

 

 שירלי: נושא מועצה ללא חדפ עלה

 מעיין גולני: רוכשים כלים רב פעמיים לאירועים. אפשר לסבסד

 סדת ע"י המועצההילה: רכישה משותפת מסוב

 מעיין : את הממסך של סדנת הועדים צריך להפוך לתכנית עבודה. לפרוט אותם ליעדים 

רעיה: כשמדברים על חינוך היית ימכניסה גם עניין של חינוך להתמודדו עם משבר האקלים. צריך 

 לשים אותו חזק בפורנט בעניןי של החינוך

 אפקטיבים והחשובים לסביבהללכת לשלב הבא ולהגיד לאנשי םלעבור לדברים ה

 

 הכנת אם תאושר במליאה, תלווה את המועצה עשור. 

 



אלון: גידולי בקר והשפעה על האקלים. אם לא יהיו רפתות יפגע בכלכלה שלהם. לא מזמן אישרו רפת 

 בכרמים, אפשר אולי להתנגד לזה כדי שלא יהיו עוד רפתות לפחות לא באזור שלנו.

 

צמחייה מבוססת אשלים, צמחייה  חקר  וחקלאות שנוגעים לצמחים מותאמים.  הילה: תוכניות

 מבוססת מקום, וסיום בעבודה מעשית. 

 

 רעיה: ניצול יותר טוב של שטחים רלוונטי גם אלינו. גם בין שורות של מטעים לעשות גידולים נוספים. 

 

הריחות. קשה לנשום . שריפת הפסולת במפגש להב. עדין מעשנת. עדיין מריחים סביב את 3

 ומסריח. 

 לא מהמקום בו היתה הבערה אולי ממקום אחר.  -גדי

 זיו כאוב על מה שקורה בגבעות בר, אצלנו היה בתוך היישוב שלנו, והכאב הוא הרבה יותר גדול

 

גיל: היו שיחות עם הנהגת היישוב .נשא המפגשים בקיבוצים צריך טיפול. השריפה כילתה את רוב 

 . היו פקחים, ובפועל לא נשאר כלום. הפסולת שהיתה

 עבדו שופלים שכיסו את האדמה. 

 הוצאנו הנחיות מסודרות לקיבוץ על ניהול המקום. הנחת גונדולות ובהן בלבד תונח הפסולת לפי מיון .

 ואז עם מילוי הגונדלה לרוקן אותה. ולא לאפשר הרים כאלו גדולים של אשפה

 ל במפגשים. שובל, העלימו לגמרי את המפגש, ועשו תיחוםעוד קיבוצים עם מפגשים התחילו לטפ

 בית קמה ודביר כבר מתחילים לדבר על זה. 

 האירוע של השריפה בלהב הזיז דברי בקיבוצים

 גדי: במשמר הנגב אין מפגש. הפסולת מטופלת

רוח חזקה שהפילה  י קיצון הקשורים במזג אוויר: שריפה או הצפה. ערוי. מעין גולני: היערכות לא4

 עשרות עצים בקיבוץ בזמן קצר.

 נכון לעבוד באופן מניעתי ולנסות לתת מענה. 

יקר מאוד.  -הערכת טיפול וגיזום -מדבר בעלוית גבוהות מאוד. סקירת עצים תיקים ע"י אגרונום

 כיישוב לא נעמוד בעלויות האלו. 

 גיל: המועצה מטפלת במתחמים הציבוריים בלבד. 

 חח"י מטפלים רק בעצים שעלוללים לפגוע בקווי מתח. גדי: לגבי 

 

 

 גדי: אולי הפתרון הוא בלעשות סקר

, צריך לפתור את זה  אסף: מצבי קיצון הם מצבי קיצון, צח"י עוסקים בזה. בדביר קנו גרור כיבוי

 בצורה רחבה. שריפות, טילים.... צריך אולי לבחור מה רלוונטי לאיכות סביבה ומה לצח"י.

 גולני: צובא עשו חגורה של צינור עם מים מסביב לקיבוץ מעיין



הילה: בלהב עשו כריתה מבוקרת וחגורה ללא עצים.  אורנים עץ שלא מעמיק שורש ועשוי ליפול. לא 

 מתאים לנו... האיצטרובלים נשרפים..

 

 

גם  במשמר הנגב: יש חנות יד שניה שעובדת טוב  ומצליחה להוריד כמויות בגדים מבחינת צריכה,

 הגינה הקהילתית נהדרת ויש צוות פעיל מוד שמקדם אותה.  פינת חי מוצלחת.

 דים לקיים חנויתו יד שניה אלי במקום מתקני מיחזור בג

 פשר ליעד את הכסף ליוזמות של יד שניה. מורידים מתקנים אבל עוזרים לעשות 

החסם העיקרי שלנו הוא , הילה: אנחנו אוגרים וצוברים ורק מנסים לעשות שוק קח תן )זה קח קח(

 מקום. 

 הפתרון צריך להיות יישובי. ההנגשה צריכה להיות כדי לעודד התנהגות סביבתית. 

בדביר נפתח בקומונה הישנה מתחם יד שניה. צריך שועדות איכות הסביבה יהי וחלק מהנהלת 

 הקהילה. זה גם תעסוקה לותיקות.


