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   2009במניין לשנת  4 –פרוטוקול ועדת איכות הסביבה  ה 
  26.10.09מיום : סימוכין

  

  ר הוועדה"יו –אלון בנדט : נוכחים
  חברת ועדה–אורית אסרף 

  ועדהחברת ו –חנה חרמש   
  חבר וועדה –יעקב שנחה   

  חברת וועדה ונציגת נגב בר קיימא –בלהה גבעון 
  מזכירת הוועדה –עדי נופר   

  
  חבר וועדה –אופיר אליהו   :נעדרו

  )חופשת לידה( חברת וועדה –איריס חיימי   
  רכזת מיחזור במשרד להגנת הסביבה –חגית ציוני   

  
  ווטרינר המועצה –פרנס  אליר "ד  :אורחים

  אבי מלץ  
    אלוש דינה    
  אראלה רונן    
  יוסי ניסן    
  יורם הורניק    
  דינה לוי    
  שולי גולדמן    
           
  :שא יום עיון בחירייהומידע בנ – 1' אסעיף 

  

לא מבוטל ' הגיעו מס. שבועות בסיור שנערך במרכז מיחזור בחירייה 3השתתפתי לפני   אלון בנדט
כפי שעולה מהדוח . הפעילות במרכז המחזורה לגבי של ראשי וועדות וקיבלנו סקיר

והמקום הופך לאחת מתחנות המעבר  פעילות מרתקת ומעניינתבמקום מתפתחת 
אנרגיה ירוקה מתקן להפקת , יש מתקני הפרדות פסולת, בחירייה כיום . הגדולות בעולם

  . יחזור צמיגיםגזם ומתקן למפסולת ומערכות למחזור , מזבל
  

  . ם פעילויות וסיוריםימרכז הדרכה שמקיבמקום הוקם                       
המשיך איכות הסביבה למיום העיון הוא הכוונה של המשרד ללקחתי מידע חשוב ש                      

  .יטל ההטמנה לרמות גבוהות יותרולהעלות את החיוב בעבור ה
  

  : בנושא גיבוש קבוצות נאמני ניקיוןמידע  – 2' סעיף א

  

הצטרפתי  כבר אישיתאני . פניתי לתושבים ביישוב על מנת להקים פורום נאמני ניקיון  ון בנדטאל
רואה חשיבות רבה בגיוס מתנדבים  אני . המשרד לאיכות הסביבהועברתי הדרכה של 

יש לקחת בחשבון . יטיב עם היישובמקרב תושבי הישוב לנושא ואני מניח שהדבר רק 
  .ול המועצהשלפעילות יש המשכיות גם אל מ

  
אין פה שום קשר לניקיון היישוב או . צריך לעשות הבחנה בין נאמני ניקיון למילה ניקיון  אורית אסרף

 אמורה לדעת הקמה של מנהיגות סביבתית. זה צריך לעשות במגמה שלמה. לימי ניקיון
  .אולי בכלל כדאי  להשמיט את המילה ניקיון. שבין העשייה שלה לניקיון אין שום קשר



 
אך טביעת הרגל , יש ישובים פחות נקיים מלהבים, קיימות אינה קשורה בהכרח לנקיון                        

  .האקולוגית שלהם נמוכה בהרבה משלנו
  

אם רוצים תהליך סביבתי . את ההגדרה לא אני קבעתי אלא המשרד לאיכות הסביבה  אלון בנדט
חשוב לציין גם  .לדווח על היישוב זה בפירוש לא רק. צריך לבנות מנהיגות סביבתית

  .כשאין משוב לתושבים הם מאבדים עניין, שצריך להיות משוב
  

מפגשים  12-זה קורס של כ. שאים הוא נאמני ניקיוןואנחנו מקיימים קורסים שאחד הנ  בלהה גבעון
  .נושא נאמני ניקיון הוא חלק מכל הקורס ולא עומד בפני עצמו. לעובדי רשויות ולציבור

  
ס הקהילתית בנושא גיוס מתנדבים "י העו"מתבצע עהישנו תהליך אצלנו בקהילה   חנה

  .א בזהנושתמיכה ושילוב ה, הכשרה, למערכת
  

צריך לערוך ערב אחד לכל . הרעיון של צוות מתנדבים נולד על מנת להעצים את התהליך  אלון בנדט
  .מיני פעילויות

  
  : 3' אישור פרוטוקול ישיבה מס –' סעיף ב

  
  .אתם מוזמנים לעלעל בו ולהוסיף את השגותיכם. עותק מהפרוטוקול הקודםמועבר לכם   בנדט אלון

    
. ISO איש מכון התקנים וההתמחות שלו היא בהינו , מלץ אבי  – ISO 14,000 אשובנ                      

. 2העלויות שרשומות בפרוטוקול כוללות יועץ וזה מקפיץ את העלות השנתית כמעט פי 
המועצה תוכל אפשר לוותר על הייעוץ ואת כל ההכוונה וההדרכה , ועל לדבריו של אביבפ

  .לקבל ממנו ללא עלות 
  

היטל . בנושא החזר כספים מהיטל הטמנה יש בלגן די גדול ולא פתור: היטל ההטמנה  חנה
שנה מתנה שהם מגלגלים אותו הלאה לפי מחיר לטון שמ, הטמנה חל על אתרי הפסולת

י דודאים שהגזם "בשנה שעברה גילינו ע .ו משלמים אותם דרך קבלן הפינויאנחנ. לשנה
הקמנו . שלנו לא מוטמן אלא עובר הלאה כשבעצם אנחנו משלמים עליו היטל הטמנה

. י המשרד"י דודאים אך הם בכל זאת גובים זאת ע"והייתה הסכמה ע מהומה בנושא
לקבלת החזר  ת הטפסיםהשנה מילאנו א. לא נפתר ןהעניין נמצא בבדיקה ועדיי

מה . ישבנו עם רכזת המיחזור של המחוז והגענו לסכום מסויים, מתשלומי היטל הטמנה
שקרה זה שאנחנו ממשיכים לשלם על גזם שלא מוטמן ולבסוף גם לא מקבלים עליו 

  .לפסולת ביתית 50%כשבפועל כמות הגזם השנתיות עומדת ביחס של כמעט , החזרים
  

ע מאושרת .ב.צריך ת לצורך העניין: רגיה מפסולת אורגניתהקמת מתקן להקפת אנ  
הייתה פגישה , שידכתי בין החברה לדודאים. ובהיקף אוכלוסיה הרבה יותר גדול מלהבים

  .לביקור באתר פעיל נוספת ואפילו יש כוונה לטוס לגרמניה
  

לבים סופיים נמצא בשהנושא . ר וועדות איכות הסביבה אזורי"גיבוש יושבי פורום יו  אלון בנדט
אני רוצה לציין כי . שההיענות של חברי בישובים הסמוכים הייתה טובהושמח לדווח  ואני 

  . לקיים את ישיבות הפורום במשרדי המועצההציע ראש המועצה 
לחלוק מידע שיאפשר הקטנת העלויות על ידי עשיית פעילויות  –מטרת הפורום                       

  .או העצמה של פעילויות סביבתיות/ות ומשותפות שתקטנה עלוי
  

  .פ בנשוא הזה"אולי אפשר לעשות גם שת. ישנן משאיות שעושות קיצוץ גזם  יורם הורניק
  

  .כבר קרו תאונות קשות עם המכונה המקצצת, אני חייב להוסיף שהמכונה מאוד מסוכנת  יעקב שנחה
  
  ?לאן היא נעלמה, רציתי לשאול לגבי מכולת האיסוף של פסולת אלקטרונית  ראלהא
  



 
  .הישיבה אענה לך בסוף   אלון בנדט

    
רוטוקול הקודם את הנושא שהעליתי לגבי הוספת שירותים ציבוריים מבקש להוסיף בפ  יורם הורניק

  .תאנה' בגן הציפורים בשד
  

   .ולאשר אותומבקש להוסיף את הסעיף לפרוטוקול   אלון בנדט
  .3' הוועדה מאשרת את פרוטוקול ישיבה מס:          החלטה

  
  :בעלי חיים משוטטים –' סעיף ג

  
 חומר על פעילות שנעשית בארץ בעניין סירוס חתולים משוטטיםנמסר לקראת הישיבה   אלון בנדט

במסגרת בדיקות במהלך שבוע . ומתברר כי עוד ועוד רשויות מבצעות פעילות בנושא
₪ מיליון  2המשרד הקצה לאתר משרד החקלאות וגיליתי שנכנסתי , ות שערכתי שונ

שוחחתי עם ראש . לעיקור וסירוס חתולים לכלל הרשויות בכפוף להגשת טפסי בקשה
ר אלי פרנס למלא את הטפסים ולהגישם "המועצה בנושא והוא הנחה את וטרינר ד

   ) לאוקטובר 22מועד אחרון .( והדבר בוצע
בעיית החתולים המשוטטים כבעיה שהולכת ומתרחבת וכיום ניתן לראות אני רואה את                       

יש  ות אלו דגנית וליד המועצה ואני מניח שמעבר לרחוב, לא מעט חתולים ברחוב ברקן
  . של חתולים ביישובנוספות נקודות ריכוז 

  
יקשה שהמועצה תנקוט ובשולי גולדמן , לפני מספר חודשים פנתה אלי תושבת הישוב 

מעבר לכך שולי השקיעה זמן ומאמץ ואספה נתונים על הנעשה בתחום  בפעולה 
בקשתי גם  , במקביל לבדיקות שלי.ברשויות אחרות בארץ ואני רוצה להודות לה על כך

קיימת פעילות גם בשם ואכן נמצא שמה הם עושים עיריית אילת ב בררמיורם הורניק ל
  שוטפת 

  
שיבוא ויציג את שר פרנס אלי "דלישיבה זו בקשתי לזמן את הסמכות המקצועית במועצה                      

  .הנושא מזווית הראייה שלו על מנת שנוכל לקיים דיון ממצה בנושא
  

 עיקורהוציא מזכר בעניין הרשותיים שהארגון של הווטרינרים כמו באופן כללי אני חושב   אלי פרנס
אני יודע . עיקור והמתה/עשינו ניסיון סירוס 2004בשנת . רסירוס שהוא בעצם לא עוזו

יש מקומות בארץ . תחילה בעיהמברגע שווטרינר מתערב באיזון  .אנשים שזה מרתיע
צריך לעשות כמות גדולה של . שעושים עיקורים וסירוס אבל זה לא פותר את הבעיה

מה שגורם  הנקבות קשה מאוד ללכוד את .קודם ללכוד אותםוזה כרוך ב, עיקור וסירוס
  .המתה לבצעהיום אסור  .להתרבות נמשכת של החתולים

  
  ?אז מה הפתרון  בלהה גבעון

  
שעד היום לא ₪  30,000והבטיח המשרד לאיכות הסביבה עשה אז את הפרוייקט   אלי פרנס

לדוגמא בסאן , שנעשו בעולם כל המחקרים. והיום מטפל בזה משרד החקלאותקיבלנו 
על מנת לדלל את כמות החתולים יש לבצע . רים את אותו הדבראומ ,דייגו וברומא

  .עיקור והמתה/סירוס
  

  ?התמעטותהאם הייתה   יוסי ניסן
  

ומאז , אז שהתחילו להיות צעקות ומהומות בנוגע להמתה הטיפול פסק בארץ ובלהביםמ  אלי פרנס
גם המתה וגם סירוס . הפתרון הוא לעשות את שני הדברים ביחד. הבעיה התגברה

  . שתנהתכי אם רק נסרס ונעקר כמות החתולים לא . ועיקור
  

  ?על כמה אחוזים אנחנו מדברים  דינה לוי
  



 
כשמפסיקים להאכיל את . צריך גם להפסיק להאכיל את החתולים .אין פה אחוזים  אלי פרנס

  .ם קטנהההילודה של, החתולים הכמות הכללית שלהם מתמעטת
  

  .ת החומר שהיא שלחה במיילמקריאה בצורה תמציתית א  שולי גולדמן
לוי  לפני שנה פנינו לאלי. ₪ 150סירוס חתול /צער בעלי חיים מבקשים על כל עיקור  

בשנה הראשונה  .חתולים לשנה 1000לסרס /צענו לעקרה. בעצומה עם הרבה חתימות
  .כיום אנחנו מבקשים מחצית מהכמות הזו. בשנה ח"ש 155,000מה שייתן 

  
  .ץ"פסיקת בג יהוז, ור באיכות חיים של בני אדם ואין לזה פתרון אחרזה עניין שקש  אלי פרנס

  
אם לא תאכילו את החתולים הילודה שלהם . כדאי לשמוע לדברים שהווטרינר אומר  יעקב שנחה

  .עיקור לבד לא ילך ויביא את הריבוי ממקום אחר. צריך לעבוד בכמה מישורים. תקטן
נקודה נוספת . איך לא להאכיל את החתוליםר פרנס יכול להוציא הנחיות לתושבים "ד  

דבר שגורם לבעיות , החתולים הקטנים מתחבאים בתוך מנועי המכוניות. שלא העלתם
  .לא קטנות

  
  ?מסורסים/איך מסמנים חתולים מעוקרים  יוסי ניסן

  
  .השמאליתקוטמים להם את האוזן   אלי פרנס

  
העלינו כמה . שב שהדיון היה טוב ורציניאני חו. שמענו דעות על בעיה שקיימת ביישוב  אלון בנדט

על . מעודדתבתמיכתו של ראש המועצה החקלאות ' הפנייה למש. דרכים לטפל בבעיה זו
חתולים  250מלית שעבורה יהיו מוכנים לתקצב הוא יניפי משרד החקלאות הכמות המ

עלות ₪  50המורכב מ ₪  200המימון שהמשרד מקצה לכל חתול כהחזר הוא . לשנה
  . סירוס/עלות עיקור₪  150ה ועד כ תפיס

                                           
החקלאות יתקצב טוב והיה ולא נמליץ בישיבות המועצה לתקצב ' אני מציע שהיה ומש  יוסי ניסן

החקלאות התקציב יגיע ' חשוב להדגיש כי גם אם זה לא יגיע ממש. את הנושא
  ?סירוסים שמתחתיה זה לא אפקטיבי/קוריםיש כמות עי, שאלה נוספת. מהמועצה

  
  .אין לי תשובה על זה  אלי פרנס

  
  ?וסירוס חתולים בלהבים/מי בעד כניסה לנושא עיקור  אלון בנדט

  
  . הוחלט בעד על דעת כל חברי הוועדה הנוכחים  החלטה

ביר על כללי שיס מסודר לתושבים ולציבורמסמך  מהווטרינר להוציאהוועדה מבקשת                       

  .ההתנהגות הנכונים ביחס לחתולי רחוב

  
הלוואי . שנתתןהרהיטות וההסברים , כל הכבוד לעבודה המקצועית: פונה את האורחות  אורית אסרף

  .וכל תושב יעשה עבודה כזאת ביישוב כשמשהו מציק לו
   

          .הישיבה נעולה, לכל חברי הוועדה אלון בנדט        תודה לכל האורחים ו
      

  
 עדי נופר:  רשמה                


