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פרוטוקול
1
  24.8.10מיום  - 2010לשנת  4' וועדת איכות הסביבה מס 

  
    ר הוועדה לאיכות הסביבה"יו –אלון בנדט   : נוכחים

  חבר  –יעקב שנחה     
  המועצה   ראש –אלי לוי     
      
  קת החינוך מנהלת מחל –בתיה הרפז     
  חבר מלווה –יורם הורניק     
  מוזמנת –ר יעל כוכבי "ד    

  
  חברת וועדה – איריס חיימי  :נעדרים

  חברת וועדה – ר אורית אסרף"ד    
  )ל"בחו(מהנדסת המועצה וחברת וועדה  - חנה חרמש    
  מנהלת בית הספר להבים – רונית אביטן    
  וועד בית הספר – רינת חדשי    
  שרון פלוטניצקי    
  הדר אורן    
  משה פישר    

  
  

  :החל בסקירה את הנושאים שעל סדר היוםאלון 
  

  :עיקור וסירוס חתולים
  

לאחר שהנושא הועלה  2010לאוגוסט  16החלה כמתוכנן בתאריך , פעילות עיקור וסירוס החתולים 
לאחר חודשים של תכנון שהחל בתקופתו של .  2010וגובש כחלק מתוכנית העבודה של הוועדה לשנת 

ר ממלא "ר אלי פרנס ווטרינר הישוב שלצערנו חלה ונאלץ לצאת לחופשת מחלה אבל בניצוחו של ד"ד
החלמה ר אלי פרנס בשם כל הוועדה איחולי "בהזדמנות זו אני מבקש לשלוח לד. יצאנו לדרך, מקומו

  . ישוב אלינו במהרהואני תקווה ש
  

מתבצע באופן שיטתי של איסוף העברה ביצוע הליכי הופקד בידיה של אגודת צער בעלי חיים והוא 
  .סירוס תהליך התאוששות קצר והחזרה לשטח יום לאחר מכן/לצער בעלי חיים לעיקור

                                                
1

גם נוכחות שני חברים יהיה בה כדי  2009משנת  3ר כי הישיבה אינה פורמלית בהעדר קוורום אולם נמצא כי בפרוטוקול מס "במהלך הישיבה ציין היו 

 .לקיים ישיבה לכל עניין ודבר



 

 

 

 

בצע בדיקה מול צער בעלי חיים אבל בכוונתי לבידינו מידע לגבי היקף הבעיה בלהבים בשלב זה אין 
  .לקבלת נתונים ובהתאם לכך בסוף התקופה נוכל לגבש החלטה לגבי ההמשך

  
  ?מה הקצב של התהליך  שנחהיעקב 

  
במחצית . יום כן ויום לא, האיסוף מתבצע לסירוגין. ביום אחד 20 – 15איסוף של   אלון בנדט

אני . כ יש להם חודש ימים של עבודה"בסה. התקופה נקבל דיווח עד כמה התקדמנו
שון רק לציין שהיום הרא. ימי עבודה לקבל דיווח על כמות האיסוף 12מצפה שבתום 

  .של האיסוף היה מרתק
  

  : כנס גינה ירוקה
  

הגיעו מספיק , אך מאידך, כנראה שלא עשינו מספיק יחסי ציבור לכנס. יש כמה מסקנות מהכנס הזה
  .אנשים נהנו מההרצאות ונרשמו מתעניינים רבים לקניית קומפוסטרים. משתתפים

  
  : קומפוסטציה

  
 3ש אינטרס לעלות את היטל ההטמנה לכמעט פי שלמדינה ימשום הנושא מקבל חיזוק אלון בנדט  

 300,00ל לשנה של דסדר גולטון שמשמעו עלויות תקציביות למועצה ב₪  150מהתעריף הנוכחי לאזור 
₪ .  

, של האשפה  במשוואה. צריך להתחיל תהליכים ירוקים ולעשות שימוש בזבל שלנובנסיבות הקיימות 
ובסך  קומפוסט לגינהפינוי מבצעים מנגד רכישה של בנוסף לתשלום עבור השאנחנו , צריך לזכור

  . זה בזבוז כסףהכלל בחישוב כולל 
  .שנים 3בכמות הפסולת בעוד  50%בראייה ארוכת טווח אני מצפה להפחתה של 

  
מאחר ואנו . קומפוסטריםמשפחות בישוב לרכוש  100עודד לפחות אנחנו רוצים לנכון לתקופה זו 

ההיקף הכספי . טרה להחזירו לתושבים על ידי עידוד פעילות ירוקהמקבלים חלק מהיטל ההטמנה המ
ועל כן פניתי לראש המועצה  זה לא מספיקאבל ₪  6000של היטל ההטמנה שקיבלנו עומד על כ 

ליחידה עד לרמה של ₪  125בבקשה לקדם את הנושא על ידי הגדלת רמת הסבסוד ולהעמידו על כ 
  . קומפוסטרים 100

  
  . בלהבים  רחובות 3בתחום הקומפוסטציה פיילוט  2011בתוכנית העבודה ל  כמו כן סוכם לגבש

  
וכיום ידוע על הרבה רשויות נוספות בצורה רצינית נושא הקומפוסטציה הולכים על  "שוהם"בישוב 

סביבה משיקולים של . שנכנסות לעניין הפרדת פסולת במקור ועידוד תהליכי קומפוסטציה בהם
  .אבים וחסכון כספישימוש נכון במש, ירוקה

  
  .תלמד את הנושא דרכם ותביא לנו דוגמאות, אם פגשת אחרים שהתחילו בנושא הזה  שנחהיעקב 

  
אני לוקח על עצמי לדבר עם מועצת שוהם הטיפול באשפה מבקש ציין בפרוטוקול ש  אלון בנדט

  .ושימוש באמצעי הפרדה והתארגנות לשינויי תשתיות לפחי האשפה
  



 

 

 

 

  אנשים עם מודעות מקפלים את הקרטונים ואחרים . ים תופסים הרבה מקוםקרטונ  יורם הורניק
  הדרכה /אפשר אולי לשלוח אגרת לאנשים שבונים עם בקשה. פשוט זורקים אותם    
  .לטיפול בקרטונים לאחר מעבר דירה    

  
  .מרכז המחזור נראה זוועה  הרפז בתיה

  
  מעוניין להמתין לשובה של חנה אלא בישיבה זו אני לא רוצה להעלות אתה נושא   אלון בנדט

  .חרמש                  
  

  .4אולי להכניס בתהליך טופס    שנחהיעקב 
  

  המועצה הוציאה הנחייה שכל מי , ממש הופתעתיו אני עברתי באתרי הבנייה ביישוב  אלון בנדט
  זה מסודר . לא ראיתי את זה בהרבה מקומות. שבונה חייב לגדר את שטח המגרש שלו    
  .קיונ    

  
  .י רשם הקבלנים"הקבלן שבונה חייב לעשות את זה עפ  אלי לוי
 100 -דווחתי כי כבר לכדו כ, לכידת החתולים. 1: דברים 2חוץ מזה אני מבקש לדבר על     
  אנא תחשבו . אני מבקש את עזרתכם בעניין מרכז המחזור. 2. 30-חתולים והחזירו כ    
זכוכיות מתקן , אנשים זורקים בלי הפרדה .אנחנו בשלב של הרמת ידיים. למצוא פתרון    
  חלק מהציבור חושב שכל . אין כמעט יום שאנחנו לא שולחים לשם עובד ניקיון. נייר    
  .אני מיואש. השטח הזה הוא אתר פסולת    

  
  הנושא עלה קודם לכן לדיון אבל ציינתי שאני אמתין לשובה של חנה חרמש כדי לקיים    אלון בנדט

  .דיון בהשתתפותה                  
  

  אין פה שום דבר חינוכי . אלא לחשוב על פתרון. אני לא מבקש לדבר על זה עכשיו  אלי לוי
  . הבוגרים שמזדעזעים להיכנס למקום הזה במצבו' במיוחד לא לכיתות ו. במקום הזה    

  
  .צריך לבדוק במקומות אחרים מה נעשה שם וליישם כאן  שנחהיעקב 

  
  אלון בנדט      הנושא בהחלט ראוי לבדיקה והוועדה תפעל לגבש הצעה בנושא

  
  בגני הילדים בשנים האחרונות אנחנו מקפידים שהילדים יביאו אוכל בקופסאות   הרפז  בתיה

  פחים נתקים החל מהשנה הבאה ו מחזר נייריש ניסיון ל. פלסטיק ולא בשקיות    
  .להפרדה של נייר ושיירי מזון    

  
  ?מה עם הצבת קומפוסטר  בנדטאלון 

  
  .דיברתי עם חנה על העניין אך צריך גם להכין את הצוות החינוכי, כן  הרפז  בתיה

  
  .לא הייתי מציב בגן קומפוסטר  יעקב שנחה

  



 

 

 

 

  צריך שיתוף . איך לטפל בזה, מי מפנה, מי מרוקן. גם לגבי הצבת המיכלים ישנן בעיות    בתיה
  סיפות ההורים הקרובות נדבר איתם אולי שהם יפנו בא. פעולה של ההורים ושל הצוות    
  .פעם בשבוע בתורנות    

  
  .אם נרים את הכפפה הפעם זה ירוץ גם הביתה דרך הילדים  אלון בנדט

  
  : סוכם

  .לנושא הפרדת פסולת ביתית בהיבט התשתיתיאיך מתארגנים ברשויות אחרות ייבדק  .1

  )אחריות אלון בנדט( .2

  )אחריות אלון. (להפעלת מרכז המיחזורטיוטת הצעה לישיבה הבאה תוכן  .3

  באסיפות ההורים בתחילת השנה יובא לידיעת הורי בית הספר וגני הילדים הנושא של הצבת   .4

  )אחריות בתיה הרפז. (מיכלי מיחזור על מנת לאתר הורים שיהיו מעוניינים לסייע בפינוי .5

  ערות החברים בישיבה תגובש טיוטת מכתב פנייה לתושבים לגבי הטיפול בקרטונים שתובא לה .6
  . הבאה

  
  : תוכנית אב בנושא התייעלות אנרגטית

  
כאן היום אך לצערי לא הצליח להגיע ועל כן יהיה עוזיאל היועץ שלנו בתחום החשמל קיוויתי שמשה 

  . אני מציע לדחות את הדיווח בנושא לישיבה הבאה
  .על ידי משה עוזיאל הנושא יוצג בישיבה הבאה: סוכם

  
  : וה האקולוגיתפרויקט החו

  
קיבלתי ממנה מייל בנושא ולפני שבוע היא תזכרה אותי . ר יעל פגשתי בכנס של הגינה הירוקה"את ד

  .נפגשנו ודיברנו על הגינה האקולוגית ושאולי כאן בוועדה היא תציג את הרעיון. בנושא
  

  קום קטן שנראה הגענו למ. לחווה אקולוגית ליד מודיעין' הצטרפי לטיול של כיתות ה  כוכבי  יעל
  , בור מים, הכל שם מבוסס על אקולוגיה. פשוט  ומצד שני מדהים מבחינת הקונספט    
  הם לא הפסיקו לשאול . בשבילי זה היה מעניין לראות את תגובות הילדים.מחזור ועוד    
  מבחינתי מה שהיה . 'מחשב וכדו, את המתנדבים שאלות על סגנון החיים ללא פלאפון    
  ישבו על מושבים עשויים מבקבוקי פלסטיק , הם נכנסו לבתי בוץ וקש, ןמאוד מעניי    
למרות שהיה יום , הילדים ישבו רגועים. מול שולחן נמוך והכינו שטיחים מניילון ובדים    
  המקום נקרא. פיתחו שיחה ופשוט היה מאוד נעים, ללא מזגן ,חם    
    אורגניות של דברים  אירוח על בסיס ארוחות, עושים  אירועים". חווה ואדם"     
  .שמגדלים במקום    
אנשים ונראה לי שזה ' דיברתי עם מס? למה שלא נעשה את זה כאן, ואז חשבתי לעצמי    
  של החווה " גג"אפשר יהיה לעשות שם פעילויות חינוכיות תחת ה. יכול התאים פה    
  .האקולוגית    

  
  ?את מתכוונת להקים פה חווה כזאת כמו שראית  שנחהיעקב 

  



 

 

 

 

  ראיתי בכנס אנשים . חוגים בנושא גינון, גידולים אורגניים, חממה. פונקציה דומה  כוכבי ליע
  .כ לפתח פעילויות בתשלום"אפשר להפוך את זה לאתר חינוכי ואח. שהתעניינו בזה    

  
  .מקום כזה ליד מרכז המחזור, אפשר להצמיד באופן תיאורטי  יורם הורניק

  
  .ס"להקים גינה אקולוגית בביהוועד ההורים רצו בזמנו   אלון בנדט

  
  

  .זה סיפור לא פשוט  הרפז בתיה
  

  מה קורה עם אותה קבוצת ילדים שצריכה . פעם ראשונה זה מלהיב, זאת אטרקציה    שנחה
  לא צריך לשכוח גם את הילדים . צריך להיות משוגעים לדבר. לעשות את זה יום יום    
  .בכל מיני דברים" שמטפלים"    

  
  .וב ביישוב שלנו שהוא הטרוגנימה שט  כוכבי  יעל

  
  .צריך שיהיו משוגע או שניים לדבר על מנת שיטפלו בזה יום יום בצורה שוטפת    שנחה

  
  ?ס לדבר הזה"מה האפשרות למצוא מקום בביה  יורם הורניק

  
  .אני לא רואה שום מקום בדמיון שלי שאפשר לבודד אותו למטרת העניין    בתיה

  
  ?רי הקונסרבטוריוןמה עם השטח שמאחו  יורם הוריק

  
כך תוכלי למקד יותר . קיבלת כאן היום טיפים על מנת להכין את המצגת לישיבה הבאה    שנחה

  .את הנושא    
  

  צריך לגשת לוועד הורים . לדבר כזה יש צורך באנשים משוגעים לדבר שישקיעו זמן  אלון בנדט
  .ולשלב אותם בתוכנית שלהם    

  
  .ם ששמעת פה ותכיני חומרהייתי מציע שתיקחי את הדברי    שנחה

  
  .הייתי רוצה לחבר אותך עם רינת חדשי  אלון בנדט

  
  ס יציגו את התוכנית שלהם ואת תציגי את שלך ואולי יהיו "אני חושבת שנציגי ביה    בתיה

  .נקודות השקה ואפשר יהיה לשלב בין התוכניות    
  

  .אולי תכינו את ורינת פגישת הכנה  יורם הורניק
  

  .אחד צריך להציג לפני כולם את התוכנית שלו ולדון תוכניות כאןלדעתי כל     בתיה
  



 

 

 

 

בישיבה הבאה תוצג התוכנית שגובשה על ידי מערכת החינוך והוגשה לתקצוב ובמקביל יעל : סוכם
שתי התוכניות יוצגו בפני . כוכבי תכין מצגת עם נקודות שכדאי לקדם בתחום הפעילות עם הנוער

  חברי הוועדה 
  
  
  

  מזכירת הוועדה  –ופר עדי נ :רשמה


