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  09.07.20ועדת איכות הסביבה  מיום  ת פגישה שלמתרשו

  

  ר הוועדה"יו –אלון בנדט   : נוכחים
  חברת ועדה–אורית אסרף   
  חברת וועדה –חנה חרמש   
  ירת המועצהמזכ –וי ועדנה זטלא  
  מזכירת הוועדה –עדי נופר   
    
  אבי וולף  
  משה עוזיאל  
  יורם הורניק  

  
  

  חבר וועדה –אופיר אליהו   :חסרים
  חברת וועדה –איריס חיימי   
  חבר וועדה –יעקב שנחה   
  חברת וועדה ונציגת נגב בר קיימא –בלהה גבעון   

  
  
  

חבל . הנוכחים יקיימו את הפגישה, נושאים 2ג קוורום ובגלל שהזמנו נציגים להצי שאיןעל אף   אלון בנדט
לא מאשרים את , שהחברים נעדרים ואני מביע מורת רוח שזו הישיבה השנייה שהחברים לא מגיעים

אני בהחלט חושב שעצם תפקודה של הוועדה נפגע כמו הנושאים ואני מבקש . הגעתם ולא מתנצלים
  .שיבותמחברי המועצה שנמצאים ואלה שאינם להקפיד להגיע לי

  .ו להציג את עצמםהגיעאתן לנציגים ש אני  
  

  .14,000י אלון להציג את נושא איזו "ונתבקשתי ע אני נציג של מכון התקנים  מלץאבי 
  

  חסכון  באנרגיה הוא/נושא שימור. אני גיסו של אלון ומוכן לתרום מניסיוני בכל הקשור לאנרגיה  משה עוזיאל
המזל של התקופה הזאת הוא שגם יצרני הטכנולוגיה . להביםבנפשי ויש לי הרבה רעיונות ליישוב 

  .מעוניינים להטמיע את הנושא  ויישוב כמו להבים יכול לנצל ולמנף את הנושא
  

   ומכנס האנרגיה בלבהבים תערוכת קלינטקמדיווח  - 1סעיף 
פוטו וולטאיות  נפגשתי עם חברות שהציגו מערכותובמהלכה  חוסכות אנרגיה' תערוכה עסקה במערה  אלון בנדט

חומר גדולה של עם כמות מהתערוכה עם יצאתי . חוסכות אנרגיההעוסקות במערכות חברות עם ו
   .פיק תועלת מזהלהנשכיל אני מאמין שידע שבעתיד נעבד ומו
השקענו על אף העובדה שלא ברצוני לציין כי , לגבי כנס האנרגיה בלהבים שנערך בסוף חודש יוני  

העניין היה . תושבים להשתתפות בכנס 150מה שעשינו היה די כדי להביא כ  ,הרבה בפרסום בישוב 
כוחות של איחוד אחד הרעיונות שיש לקחת מהמפגש הזה הוא הצורך ב, רב והייתה התעניינות רבה 

  .להוזיל עלויות על מנת יישובים' מס
  

כ "ת נורות לחסכוניות ואחי החלפ"קמפוס ירוק הגיעו למסקנה שצמצום אנרגיה הוא קודם כל ע  אורית אסרף
  .מעבר למערכת פוטו וולטאית



  
המזגן והחשמל יהיה חסכון של , היה מאמר שהוכיח שאם כל אחד שיוצא מהחדר יכבה את התאורה  עוזיאל המש

  .18%לפחות 
  
  

קומפוסטציה , פוטו וולטאיות כמו מיחזור' תערוכת קלינטק הייתה בסיס לשאוב מידע מעבר למער  אלון בנדט
כל הנושא הזה מתלבש לנו ברמה הציבורית כשנגיע לשבוע איכות הסביבה ושם נזמין את כל  .ועוד

  .חלקם כבר הסכימו לבוא. הנציגים שאותם פגשתי
  

  .יישוב ירוקפרס מקלינטק על  להבים קיבלה  חנה
  

   פגישה עם דוד רודיק – 2סעיף 
  

 שבהם הוא מציין . נו מכתב ממשרד התשתיותקיבל. עם חברי וועדה וניפגש הוא הגיע בעקבות הזמנה  אלון בנדט
  :כמה דברים שצריך להתייחס אליהם

  .לבדוק איפה יש אפשרות לתאים פוטו וולטאיים .1
מוסדות (שיהיה לנו בסיס , למנות ממונה אנרגיה במועצה שיבדוק את רמת הצריכה היישובית .2

 ).חינוך ותאורת רחובות

  
יש מכרז כל . החשמל' צריך לבדוק בחב. מעודדות חסכון בחשמלהחשמל יש קופות ש' כבר היום לחב  אורית אסרף

  .שנה בנושא פרוייקטים חינוכיים ותפעוליים
  

  ?האם תוכלי לברר את זהחנה ? מוסדית או ביתית האם זה ברמה , איך נדע מהם הקריטריונים  אלון בנדט
  

  .כן  חנה
  

  .אני מציע שמשה ימונה כיועץ חשמל של הוועדה  אלון בנדט
  

  ?מה זה אומר  אסרףאורית 
  

  .אני מהנדס חשמל ואני מקושר לחברות ואפשר להשתמש בכל הידע שיש לי לטובת היישוב  משה עוזיאל
  

ישנן חברות שרוצות למכור לנו . הנדסה אין לנו מישהו שמתמחה בחשמל' במח –אני רוצה להדגיש   חנה
  .את הכלים לבחון אותם ברגע שמגיעים לרכיבים עצמם אין לנו. ציוד למרכזיית תאורה לחסכון

  
  .שנים מאז שהיישוב הוקם' עברו מס. צריך לבדוק גם בטיחות חשמל גם מתוקף חוק החשמל  עוזיאל המש

  
  .כי זוהי פעולה של ייעוץ בהתנדבות שצריך להדגישאני חושב   קיורם הורני

  
הבאות הוא יוכל אנחנו מבקשים שמשה עוזיאל יהיה יועץ חשמל של הוועדה ומצפה שלישיבות   אלון בנדט

  .נושא התאים הפוטו וולטאייםעומד כעת בעדיפות עליונה אני מדגיש כי . להגיע עם חומר בנושא
  

  .שיהיה גם אישור של קוורום של הוועדה  עדנה
  
  

    ארגזי החול וצואת כלבים – 3סעיף 
  

הצעתי לתחום את . םדברים מפחידיות הקשורות לצואת חתולים וגיליתי באינטרנט את המחל חיפשתי  אלון בנדט
  .חנה הציעה משהו אחר, שטח ארגזי החול

  
  .יכולת הניתור של החתולים גבוהה  עדנה

  
  ?על כמה ארגזי חול מדובר. הבעיה היא שחתולים וכלבים מסתובבים ומשוטטים בארגזי החול  משה עוזיאל

  
  . חולבחדשים עשינו משטחי גומי עם מתחם לארגז , ארגזי חול' בגני הילדים יש מס  חנה

  



בגני ילדים של . חושבת שצריכה להיות אחריות לגבי גנים ציבוריים 6אני בתור אמא לילד בן   אורית אסרף
צריכים להתייעץ . יש תקנות חיפוי). החינוך והבריאות' מש(מוסדות חינוך יש תקן שבודק את החול 

ולא  כי מדובר בכלבים גידור יכול לעזור. לגבי  האחריות כלפי הילדים שמגיעים לגנים הציבוריים
אני יכולה לעשות בירור . הכמות של צואת כלב גדולה יותר ולא מוטמנת כמו של החתולים. בחתולים

  .לאיכות הסביבה לתקנים של ארגזי חול בגנים ציבוריים' במש
  

  ?האם תיקחי את זה על עצמך  אלון בנדט
  

  .'חומר צבע וכד, גם על הגידור יש חוקים. כן  אורית אסרף
  

צריך לחשוב . צריך להפחית אותם, הבעיה מתחילה בזה שמסתובבים יותר מדי בעלי חיים משוטטים  יורם הורניק
לבדוק על מינוי של פועלי  שראפ. על גידור בטיחותי ודבר נוסף שאפשר לבדוק זה על גידור בטיחותי

  .ניקיון וגינון שבמרווח של זמן קבוע יגרפו את ארגזי החול
  

. ריסוס וטיפול, גני המשחקים מאושרים מבחינת תקינה. יקות של מזיקים וחיידקיםלא ערכנו בד  חנה
נושא . הנטייה היא היום לעשות משטחי גומי ולא חול מהסיבה שהחול מתכלה וצריך למלא אותו

. הזוית הביולוגית חסרה ואולי צריך להשלים אותה. הגדרות עלה בדיונים אחרים של רעש וונדליזם
  .כיסוי לארגזיםן היום יש במעו

  
  מיחזור מרכז – 4סעיף 

  
אני רוצה לבדוק את עניין איסוף מכולת זכוכית , כמו כן .אני מציע שכולם יעשו שם סיבובראשית   אלון בנדט

  . ממרכז המיחזור
  

  .צריך לעשות מאמץ על מנת לעודד את נושא המיחזור₪  1000אני חושבת שגם אם משאית תעלה   אורית אסרף
  .ם היבטים סביבתיים וצריך לחשוב הלאהצריך לבוא ע  

  
  . לאיכות הסביבה שהם ימסדו קו לאיסוף מהיישובים' אפשר לפנות למש  יורם הורניק

  
 ש וצריך לשבת עם מי שמחזיק"דיברתי עם עומר וב, צריך ללכת ולייצור שיח עם היישובים האחרים  אלון בנדט

. אבדוק ואביא את המידע לוועדה. שותפיםתיקי איכות הסביבה ולהגיע לשיתוף פעולה לפינויים מ
אני חושב שגוף שנתמך על המועצה ומדבר על פעולות . מרכז המיחזור יושב בגב מבנה הצופים

בתדירות של פעם עד פעמיים בשבוע לקחת . חינוכיות צריך לקחת את תחזוק מרכז המיחזור על עצמו
  .כשהמקום נקי הוא המזמין ניקיון ולהיפך. יוזמה ולטפל בו

  ?מציעה לצאת בהסברה ליישוב תהאם א, חנה  
  

אנשים , בחגים אנחנו מגבירים פינויי אשפה. אני חושבת שהסברה צריכה להיות כל הזמן ואני אדגים  עדנה
  .לא טורחים לפתוח את הפחים וזורקים את הפסולת על הרצפה

  
, לדעתי צריך להיות תהליך חינוכי, הבן שלי מדריך בצופים ואני מנסה לעניין אותו הנושאי סביבה  אורית אסף

  .צריך לקחת בחשבון שזה כרוך בעלות כלכלית. נהפוך למודל, ברגע שאנחנו נבחר ונגלה אחריות
  

מדרגה מאני חושב שיש פה ערך חינוכי . תמיד יש את הפן האכיפתי אבל אף אחד לא רוצה להגיע לזה  אלון בנדט
  .ת המגורים תהיה מוזנחתלא יכול להיות שתדאג לתוך ביתך וסביב. ראשונה

  
  14,000איזו  – 5סעיף 

  
חשוב לציין שיש התעוררות במועצות מקומיות ואם נשתף פעולה זה יכול לצמצם עלויות ולהביא   מלץאבי 

איכות . על נושאים של איכות סביבה ובטיחות בעבודההערב דיברנו . תועלת ביחד מאשר לבד
המגמה היא לשלב . ה על מערכות ניהול משולבותהיום יש מחשב. הסביבה מתחילה בנו ובסביבה

יגיע נציג אחד ויבדוק הכל , אנשים שונים לבדיקות במועצה 3במקום שיגיעו : לדוגמא. מערכות
   .בפעם אחת

      
    : 14,000דרישותיו של איזו 

 ; הגדרה ברורה של המדיניות הסביבתית של הארגון •



לכלול מחויבות לשיפור מתמיד ולעמידה , עילות הארגוןלהתאים לפ, בין השאר, המדיניות הסביבתית צריכה

 .וכן זמינה לציבור הרחב, בדרישות שהארגון חייב או התחייב לעמוד בהן

 .החזקת נהלים הקשורים להיבטים הסביבתיים של הארגון •

 .החזקת נהלים הקשורים לאופן יישום הדרישות מהארגון בנושא איכות הסביבה •

 .ובכלל זה הטלת אחריות והצבת מסגרת זמן לכך, רמה רלוונטית בארגוןהחזקת יעדים סביבתיים לכל  •

 .להםלהשפיע על הסביבה ולאופן התגובה  החזקת נהלים לזיהוי מצבי חירום ותאונות אפשריים העלולים •

 .החזקת נהלים למדידת המאפיינים העיקריים של פעולותיו העלולות להשפיע השפעה של ממש על הסביבה •

 . תקשורת ותיעוד, מודעות, הדרכה, תחומי אחריות, גדרת תפקידיםדרישות בנושא ה •

בקרה על הרשומות המציגות את , פעולות מתקנות כאשר ההתאמה לקויה, דרישות בדבר הערכת התאמה •

 . העמידה בתנאי התקן ובדיקות תקופתיות

אישור , ה לאיכות הסביבהמאחר שמעבר לתרומ ISO 14001לארגונים יש אינטרס לקבל אישור על עמידה בתנאי תקן 

  :על עמידה בתנאי התקן עשוי להקנות לארגון כמה יתרונות

  ;יתרון שיווקי על מתחריו •

כגון ארגון יצרני (הבטחת קשריו המסחריים עם ארגונים הדורשים ניהול סביבתי כתנאי לקיום קשרים אלו  •

יעדיפו  ISO 14001בה ובעלי תקן סביר כי ארגונים בעלי מודעות לאיכות הסבי, כמו כן; )IBMהרכב וחברת 

  .בדרך כלל התקשרויות עסקיות עם ארגונים שאף הם מאושרים וגישתם לניהול הסביבה דומה

 ;יחס חיובי מצד הרשויות •

  1;מחזיקי המניות והצרכנים, בעיני העובדים –יתרון תדמיתי  •

כת אנרגיה או הפחתת כמות למשל באמצעות חיסכון בצרי, חיסכון אפשרי ניכר בעלויות בזכות ניהול מבוקר •

 .הפסולת שצריך לטפל בה

  .לתרשומת זו תצורף המצגת שערך אבי וולף* 

 םאני מרגיש שאנחנו יוצאים מפה היו. יתה מעניינת היא פתחה צוהר לדברים נוספיםיההרצאה ה  אלון בנדט

  .לחפש מתנדבים שיעזרו לנו בזהוצריך  בתחושה שאנו כן רוצים ליישם את האיזו

צריך להתחיל את החינוך מוקדם ככל שניתן והפעולה צריכה להיות . אבי נתן את הדוגמא הטובה  ורניקיורם ה

צריך לבנות שלב ועוד שלב . כשרותמים את הכוחות יחד זה משתלם. משולבת בין התושב למועצה

  .וכך הלאה

  

  

  עדי נופר: רשמה              

                                                

  


