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  12.12.25מיום  2012במניין לשנת  2 –פרוטוקול ועדת איכות הסביבה  ה 

  

  

  ר הוועדה "יו –אלון בנדט   :נוכחים
  חברת וועדה –חנה חרמש   

  חבר וועדה –יעקב שנחה   
  חבר וועדה – שגיא לנגר  
  רת הוועדהמזכי –עדי נופר   

  

  חברת וועדה –איריס חיימי   :נעדרו 
  חברת וועדה –בלהה גבעון 

  המשרד להגנת הסביבה, נציגת מחוז דרום –ר רננה אילן "ד  
  רכזת מיחזור במשרד להגנת הסביבה –קרן גוריון   

  
  
  נתוני מיחזור. 1
  

  :אלון בנדט

  .וטקסטיל.ד,גזם  .ג. סולתפ . ב  לסטיקפ. שיוצגו בישיבה מתייחסים לפינו א  נתוני מיחזור  

   פלסטיק מחזור  ה. א

משלמת עבור עוד ינה שהחידוש שבוו הוא שהמועצה אהסכם חדש  "אביב תעשיות"תחילת השנה חתמנו על הסכם עם ב 

יצרנו בהסכם זה , משלמים למועצה עבור החומר המפונה " אביב תעשיות"מסויים ' מעל טונאגבמקביל והפינוי 

  . ח :ש 10000 חסכון של כ

  1גרף 

  

  בעקבות הגילוי הזה .  50%-בשעור של  נתוני האיסוף פחתו בהשוואה לשנה הקודמתיצויין כי מיד לאחר ההסכם נמצא ש

  ההסבר לצערי . הם ניסו להסביר את זה שביישוב הפחיתו למחזר. פנינו לאביב תעשיות והם גלגלו עיניים ואמרו שישנה ירידה

  . שלהם לא הגיוני

  :שגיא לנגר

  .עניין הטיפול הוא מסחרי משפטיהאם זה . ככה גם קרה באוניברסיטה? האם ירד הסף של האיסוף לתשלום  

  

  

  

  



  

  

  :אלון בנדט

  ?האם כדאי לעשות עם זה משהו  

  :יעקה שנחה

  .כדאי לא להתייחס, אם הפינוי ממשיך כרגיל  

  :שגיא לנגר

ויתרנו על התקבול לטובת , ינוי בסעיף של אמנירעשינו ש. יכול להיות שבשנה הבאה מקבלים תגמול על מיחזור  

  .ז'דיווח אמיתי של הטונ

  :יעקב שנחה

  .במצבים האלו צריך לגרום למצב שבו ימשיכו לפנות למרות התקבול הקטן  

  :אלון בנדט

  . דיוק בנתוניםאלא ה שמקבלים₪  125-הבעיה היא לא ה  

  

סבבים של מדגמים כדי לבדוק את  2יבוצעו השבועיים הקרובים על מנת לקבל נתונים מדוייקים מוצע שבתקופה של:  החלטה

  קודות לחודש מסויים בשנה ולהשוות להוציא את נתוני הנ, לקחת את הנתונים, הכמויות

    

  : נתוני פסולת וגזם

  .התושבים במספרגלל גידול בקרוב לוודאי  7%מגמת גידול בהיקף של  מראים : אלון בנדט 

   2גרף מס 

  

  :חנה

  ?ספה לכמות הפסולתוהשוואה בין כמות התושבים שנעשית   

  :אלון בנדט

 להכנס גם החקיקה מחייבת מאחר ו. בהיבט של הפרדה במקוראליהם תייחס וננתונים חשוב שנדון בלא אבל   

עושות מאמצים ר רשויות עוברות תיואב וברמת בתי הפרדה במקור בתחום ישנה חקיקה כיום . במקורלהפרדה 

 זה הזמן . יתם לא נוכל להתמודד לאורך זמןשאכבדי משקל היבטים כספיים בתהליכים אלו ויש ר להכנ לתהלך מאח

  .לחשוב איך אנחנו פועלים בנושא

  :יעקב שנחה

  .צריך לעשות הפרדה בתוך הבית על סף הגדר  

  :שגיא לנגר

  .פחים 3המודל הקנדי של שני פחים ביתיים והמודל האמריקאי . מודלים 2ישנם   

  

  

  

  



  

  

  :ון בנדטאל

  .פחים 4בגרמניה יש   

  :שגיא לנגר

צריך להוציא את הפח . יש קנסות. פחים והרעיון הוא לעשות הפרדה במקור 3או  2משק הבית מחייב להחזיק   

  .בקנדה אפשר גם לא לפנות. הפקח רשאי לתת קנס. החוצה

  :אלון בנדט

פחים מצריך שינוי  2-ו לעשות הפרדה בבתים לאצלנ. פחים ירוקים חומים ופחים לגזםשם ראינו . נסענו לעמק חפר  

  . השאלה לאן הולכים. בתשתיות ולהוסיף ברז מים לשטיפת הפחים  וניקוז

  :חנה

ברוב המקומות התחילו בבנייה . ברגע שנחליט ללכת להפרדה במקור נצטרך לקחת יועץ חיצוני. צריך לעשות את זה  

  .זה להיכנס לפרוייקט זה אפשרי אך. בצמודי קרקע זה יותר מסובך, רוויה

  :אלון בנדט

  .ישנם פחים טמוני קרקע. ולראות מה הם עשו אדרממליץ לנסוע להר . השנה לא נספיק לעשות זאת, אם זה כך  

  :חנה

ישנם תושבים ביישוב ? איפה נשים את טמוני הקרקע. מחכה לנו פרוייקט גדול. חייבים להיות גדולי אמונה  

  .המיחזור הקיימים לביתם שמתלוננים על הקירבה של מיכלי

  :שגיא לנגר

  .צריך לקבל יעוץ  

  :יעקב שנחה

  .בייעוץ שעושים צריך להשוות ליישוב שדומה לנו  

  :אלון בנדט

  .צריך לבדוק עם איכות הסביבה תקציב לייעוץ  

  :חנה

  .₪אלף  30-40הייעוץ צריך להיות בגובה של   

  :אלון בנדט

  .אולי בדיקה על קול קורא לייעוץ  

  האם קיים קול קורא לנושא הפרדת פסולת במקור וליעוץ  –לבדוק במשרד לאיכות הסביבה  :סוכם 

  

  :פסולת בנייה  

  .דליים של פסולת בנייה נזרקים בוואדי של היישוב. בעיה של פסולת בנייה ביישוב קיימת

    :חנה

הדליים של  2ה היא באותם הבעיי. הבעיה היא בשיפוצי בתים ללא היתר. אנחנו מסודרים, כל מי שבונה תחת היתר  

  .הפסולת

  :יעקב שנחה

  .כשאני בניתי הזמנתי מכולה מיוחדת. זאת בדיוק הבעיה  

  :אלון בנדט

ובמקביל לפרסם גם  הארנונה הודעה לציבור בדבר איסור השלכת פסולת בנייה בציבורחשבון בלהכניס מבקש אני   

  בדיבור הישיר באתר המועצה 

  :חנה

אם היה לנו מספיק כח אדם ויותר מפקחים היינו מציבים ? מה לעשות עם הפסולת הזו. השאלה אם יש להם חלופה  

  .י קבלני הבנייה"תוך פרק זמן קצר המכולה תתמלא ע, אך במצב שלנו, מכולה

  :יעקב שנחה

  .באזור הישן, לדעתי אפשר לעשות את זה כאן  

  

  

  



  :אלון בנדט

  ?באיזה כלי קיבול  

  :יעקב שנחה

  .מכולה

  :אלון בנדט

  .זה לא יעבוד  

הודעה בדבר איסור השלכת פסולת ברשות הרבים תוכנס כהערה בחשבון הדו חודשי של הארנונה וכן בדיוור הישיר : החלטה

  השבועי 

  

  גזם 

  .דולימגמת ג מצביעים על גזםנתוני : אלון בנדט 

   3גרף מס 

  

  :חנה

  .ולא שותלים עצים מרצפים חצרות, החדשים והוותיקים מייבשים גינות. זה מפתיע אותי  

  :אלון בנדט

  .זה כנראה התוצאה של הצמחייה היבשה  

  : טקסטיל

מ ואיסוף וולנטרי שמבצע .מ.ק/רביב"התקשרות מול קבלן שמשלם למועצה : פינוי טקסטיל מתבצע בשני אופנים :  אלון בנדט

  באר שבע " ויצו "ומשם מועבר ל+  55במועדון 

. מ. מ.לקה מכרנ "רביב"עם זאת התברר לנו ש" רביב"המסה העיקרית נכון להיום הינה במיכלים הצהובים שהציבה חברת 

על מנת לא , ח "ש 500ח לטון ל רמה של "ש 900הפינוי שעמד על  להוריד את מחירוהחברה החדשה מבקשת 

  .לכל טון₪  600קבלים בערך היום אנחנו מ ,  החלטנו להוריד את התשלום  לגרום להפסקת הפעילות 

  מ מכתב לגבי התעריף החדש ולעגן את הנושא בצורה מסודרת .מ.יש להוציא לק: החלטה

  .טון בגדים 1בערך ביגוד למחזור קיבלו עד כה   - ויצו

  4גרף מס 

   



  

    

   : איסוף סוללות

  . סופר מרקט ובית מרקחת, למועדון חבריםהוכנסו מיכל 

  .את הארגזים הסופר העלים            

  וביקשו מיכל בית המרקחת פנו אליי            

  .ועיקר כמות הפסולת הממוחזרת מגיעה ממועדון החברים  הפתיע בכמויות האיסוף -מועדון החברים            

    עלות אנרגטיתייתה. 2  

. מעלות הפרוייקט 25%של  קול קורא שאמור לתת סבסודוגש ה. זה נושא שהתנפלנו עליו בהקשר לתאורת רחובות :חנה 

הכסף . ישנו יועץ שאנחנו עובדים איתו. אנשי הכספים אהבו את הרעיון. י ביצוע"את הכסף מקבלים עפוישנם שלבים 

, י בעלי מקצוע מתחום האנרגיה"ממולאים ע כל הנתונים והדוחות, נותן מימון להפחתה בפחמן דו חמצני ,אירופאי

תוך שבוע שבועיים אמורים לקבל . זה אותו יועץ של הגגות הסולאריים. הפרוייקטהחל מרמת הקול הקורא ועד ליווי 

שאמר שהתחום כל הזמן ש,ל החברה"מנכ ,יפתח מגרינגובינתיים נפגשתי עם . תוצאות ולחשוב מה הלאה

  .צריכת החשמל 60%נמצא שהנתונים הראו חיסכון של  "שוהם"מועצה מקומית בומעבודתם . מתחדש

  :יעקב שנחה

  ?ה קורה עם זמן החיים של הנורהמ  

  :חנה

פרויקטים עובדים ונכונים לרשויות שמבצעות . הנורה צורכת הרבה פחות אנרגיה והחיים שלה ארוכים יותר  

  .ומתחזקות

  :שגיא לנגר

  ?על איזה תאורה מדובר  

  :חנה

  .חלק מהניתוח שלו היה לפי סוגי עמודי התאורה, בגדול זה לדים  

  :יעקב שנחה

-את העלות של היישוב ב להרעיון של החברה שפנתה אליי בעבר הייתה להוזי? על כמה מדובר, שוניתהשקעה רא  

  .ללא העלות 50%

  :חנה

  . ממתי מודדים, מה מבחינתנו נקודת ההתחלה, הפואנטה היא הסיכום מה להחליט  

  :אלון בנדט

  ?גרינגו יכולים לתת המלצה  

  :חנה

  .במכרזבכל מקרה מדובר . בשביל זה הם קיימים  

  :אלון בנדט

  ?מתי גרינגו יוכלו לתת סקירה לוועדה. בלי לקבל נתונים זה קשה  

  :חנה

הם מוכנים לעשות . ל"גם פנתה אלינו חברה שמייבאת ציוד מחו. בעוד שבוע שבועיים נדע כמה קיבלנו אם בכלל  

  .לדים  50פיילוט אצלנו ביישוב של 

  :אלון בנדט

  ?במה זה כרוך מבחינתנו  

  :חנה

  .וםכל  

  :יעקב שנחה

  .כ בכל היישוב"אז צריך אח 50-אם זה מצליח ב. לדים 50לא עושים רק   

  

  

  

  

  



  

  

  :אלון בנדט

  .החוק מחייב אותך לפי חוק המכרזים  

  :חנה

  .מחפשים גם להרוויח מזה. זה צריך לעזור לנו  

  

  :יעקב שנחה

  .זה שמוכן לעשות פיילוט יש לו גם אינטרס  

  :חנה

  .יילוט לא מונע ממנו להשתתף במכרזאני צריכה לבדוק שהפ  

  :יעקב שנחה

  .הלימוד שלו עולה לנו כסף. שהוא ירוויח ושאני מכוסה. אני הייתי משקיע עד הסוף  

  :שגיא לנגר

  .אני יכול לדבר איתו שתוכלי להתייעץ איתו בנושא. יש לי חבר שעשה התקנה ניסיונית בחיפה  

  :יעקב שנחה

  .וףצריך מהתחלה לדעת מה מקבלים בס  

  .שגיא לנגר יעביר פרטי החבר לחנה: החלטה

  

   פחת מים. 3

 - 1בין התאריכים  2012דצמבר מבדיקת נתוני חודש . 7% נתוני פחת  מים של  תקופה האחרונה התייצבנו עלב: אלון בנדט

אנחנו בטולרנס טוב וצריך לברך על הפעולה . 7.9%ב שזה פחת של "קו 2400עמד על פחת מים לחודש  24

  .תה פהשנעש

  :יעקב שנחה

  ?נגמרו כל ההחלפות של רוכבי המים  

  :חנה

  .כן  

   קומפוסטציה. 4

  .הנושא עלה בשנה שעברה  :אלון בנדט

  :שגיא לנגר

  ?איזה קומפוסטרים  

  :אלון בנדט  

  . יחידות 30 -כח ליחידה ומכרנו "ש 125 בהיקף של בשנה שעברה מימנו קומפוסטורים שונים   

  בנושא להתעסק מהסתייגות מאחר ולמועצה אין תקצוב לסבסוד קיימת , בתי אב  20וש של עוד מאז יש ביק            

  :חנה            

, רציתי לעודד את  הנושא. ומפוסטציהי אנשים ביישוב שעושים קצוח 2יש . הפסקתי את הפרוייקט בגלל התיקנים  

  .אולי לשים שם רק גזם

  :אלון בנדט

  . את הרקב של החומר האורגני הוא חייב. לא יעבודהתהליך   

  

כדי לא להשאיר את הנושא ללא מענה עבור אלו שרוצים  לקנות קומפוסטרים יאותר מבין המבקשים גורם אחד   :החלטה

  . רשימת המבקשים תועבר לידי אלון בנדט להמשך טיפול , שיטפל בנושא 

  

  

  

  

  

  



  

  

  עיקור וסירוס חתולים . 5

נושא זה מקורו בתשלומים שהמועצה מקבלת בעבור הכסף ל. םעיקור חתולי/נושא סירוס את חידשנוסוף סוף  : אלון בנדט

  . מכירת הטקסטיל 

תהליך העבודה של . ים כשהמצבע ובתוך כשבוע תושלם הפעילות חתול 26נתפסו בפעילות שהחלה לאחרונה             

קיבלו הודעה לא והם  ים משוטטים התלוננו על חתולהוטרינר מבוסס על שיתוף פעלה אקטיבי עם התושבים ש

  . להאכיל אותם על מנת שיהיה קל ללכוד אותם

  

   פעילויות חינוכיות. 6

הצבת , הצגות, סדנאות, עשינו אין ספור פעילויות. ₪אלף  170-סיימנו את הפרוייקט של פעילויות חינוכיות כ: חנה חרמש 

אין סוף , רכישת כלים רב פעמיים, ומפוסטרים לגניםק, קורסים והשתלמויות, לוחות מודעות ליד מוסדות החינוך

  .הכל היה חלק מהתוכנית החינוכית. דברים ופעילויות

  .כ הצלחה"סה. מילדים דרך נוער עבור לגמלאים, שיתפתי את כל גורמי המועצה ובין כל הגילאים  

  

  איכות הסביבה"ללהבים חוק העזר . 7

  תוקף רשמי  ובקרוב יקבל רשומותשמח לעדכן שהחוק פורסם ב

  

  

  

  עדי נופר: רשמה                  


