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  ר הוועדה"יו –אלון בנדט : נוכחים
  חברת וועדה ונציגת נגב בר קיימא –בלהה גבעון   
  וועדהחברת  –חנה חרמש   
  חבר וועדה –יעקב שנחה   
  מזכירת הוועדה –עדי נופר   
  חינוך' מנהלת מח –בתיה הרפז   
  משה עוזיאל  
  הורניק יורם  
    
  חברת וועדה –איריס חיימי   :חסרים

  חברת ועדה–אורית אסרף 
  רכזת מיחזור במשרד להגנת הסביבה –חגית ציוני   

  
  

  .אלון פותח את הישיבה ומתחיל בעדכונים שוטפים
  

   25.1.10כנס נאמני ניקיון 
מתנדבים הביעו נכונות להיות  15בסיכומו של אותו ערב . במהלך חודש נובמבר התקיים כנס מתנדבים

הכנס . אלה שלא הגיעו התנצלו וביקשו מועד נוסף. 15- מתוך ה 8לכנס בפועל הגיעו . נאמני ניקיון
המשרד לאיכות הסביבה וגם תושב  את הכנס העביר שרון פלוטניצקי שהוא נציג. התקיים במועצה

 7אני שוקד לייצור קשר עם הנותרים ולגייס עוד אחרים על מנת לעשות כנס נוסף ולא רק עבור . היישוב
  .נוכחים

  
  .אני מבקשת להוסיף שגם אני רוצה להתנדב כנאמן ניקיון  בתיה

  
  . ת זה בצורה נהדרתשרון העביר א. אני רוצה להגיד שבלי שום קשר להסמכה היה מאוד מעניין  חנה

  .זה עשה לי סדר והבנה בעניין הפיקוח  
  

  ?איך עושים את זה עם תלמידים   בתיה
  

  .16אין אפשרות להסמיך נאמני ניקיון מתחת לגיל   אלון
  

אז לפחות , אנשים לא יודעים. תהיתי אם אפשר להעביר את נאמני הניקיון גם בוועדי הורים  חנה
  .להעביר אליהם את המידע

  
לתת . נאמני הניקיון מעוגנים בחוק. אבל צריך לעשות חשיבה מחוץ לקופסא. יש לזה פתרון  אלון 

  .הרצאות זה לא בעיה ויימצאו האנשים לעשות זאת
  

  .צריך להביא את שרון להרצות מול וועד הורים מרכזי  בתיה
  

ך שיעור אז אפשר היה להפוך את זה למער, מורים שהיינו מלמדים אותו 2אם היה מורה או   אלון
  .ס"לייצר כרטיסיה וללמד אותם להיות מודעים לאיכ. עם תעודה" כפרחי ניקיון"ולהגדיר אותם 



  
  
  

  .זאת אוכלוסיה פוטנציאלית, לדעתי, וועד הורים מרכזי  חנה
  

  .המורים מאוד עסוקים  בתיה
  

ולהזמין אשפר לעשות את זה גם לעובדים בלהבים . היום פתחנו קורס לעובדים בכסייפה, אנחנו  בלהה
  .זה לא עולה הרבה. 'מדריכים וכו, מורים, פעילים

  .המועצה משתתפת בזה בכך שהיא מאפשרת לעובדים שעתיים לקורס לפני סוף היום  
  

  .תעבירי לנו  תוכנית עם הצעת מחיר ונריץ את זה  חנה
  

עם העניים  התכלית של האמן ניקיון להיות. ס"צריך להיכנס לתוך ביה, אני הולך לכיוון של חנה  אלון
  .ס ולצופים"נלך על עוד כנס נאמני ניקיון ונכנס גם לביה. שלנו בשטח על מנת לדווח על בעיות

  
  פגישה עם השר

בהמשך הפגישה הוא . לפני כשבועיים הייתה פגישה אצל השר ביוזמת אלי לוי בנושא היטל ההטמנה
  .ם עם הנושאצריך לבדוק איך מתקדמי. הציע תקציב למימון פרוייקט הפרדה במקור

  
השנים הקרובות ובנקודה הנוכחית של  5-מאחר והמכרז יצא עכשיו ל. זה לא לגמרי תמציתי  חנה

ז הוספנו במכרז "הבנו שכרגע זה לא יהיה רלוונטי אך בכ, א אין אתר"ז, הזמן אין פתרון מיידי
ה ופתאום הי. יש לנו נתונים ללא מחירים. יהיה פיילוט" אם"סעיף של הפרדה במקור למצב של 

  .כרגע יש רצון אך אין אתר או מפעל קומפוסט. יצוץ משהו נוכל לשקול את זה
  

  .גורמים שאם את פונה אליהם הם מפנים את הגזם אליהם 3-4ישנם , יש דרך אחרת  בלהה
  

, אני אדבר איתם, לאיכות הסביבה' צריך לבקש מהמש. אני רוצה לקחת את זה למקום אופרטיבי  אלון
  .צריכה להיות מערכת שמקדמת ועושה. ענייןאיך לקדם את ה

  
  .מה שחנה אומרת שהמקום שאליו הפסולת צריכה להגיע עדיין לא קיים  שנחה

  
  .אני רוצה לדעת אם יש בארץ מקום כזה  אלון

  
שיתוף פעולה עם יישובים בסביבה שזה יבוא עם גורם לחץ  צריך לשקול. יש לנו בעיה כיישוב  יורם

. שהמשרד יראה שזה לחוץ. שיראו שיש כך וכך נפשות שרוצים את זה. למשרד לאיכות הסביבה
  .צריך להניע את הגלגל יותר מהר

  
  .הייתה ישיבה אחרת השר עוזי לנדאו  אלון

  
  .הוא בן אדם מאוד נעים, מעבר להשקפותיו הפוליטיות  חנה

  
 50%בעיות של ישנם . מה שעלה בישיבה היה להפוך את הגגות ביישוב למערכות פוטו וולטאיות  אלון

  .הרעיון המסחרי עלה ונשאר כפי שנכנסנו לזה. שמוכנים לעשות את זה
  

אתמול נפגשתי עם בן גרא ושם למדתי שמיתר עומדת לצאת למכרז על כל גגות הבניינים 
  .הציבוריים לגגות פוטו וולטאים

  
  .גם אנחנו לקראת מכרז כזה  חנה

  
  ?מתי יהיה מכרז מוכן  אלון

  
  .בעוד חודשיים  חנה

  
  ?זה מתייחס לגג הבריכה  אלון

  



  .לא רק  חנה
  

  .להביא יזמים פרטיים, אתם יכולים לעשות כמו בעומר  בלהה
  

  .בתים פרטים שעשו את זה 10-י שלנו כ. עשינו את זה כבר בצורת קבוצת רכישה  חנה
  

  .מה שהמועצה צריכה לעשות זה לסייע במסמכים  בלהה
  

ר "ויומפורטוגל ' הגיע פרופ. משה היה איתי בכנס. של התייעלות אנרגטית אתמול היינו בכנס  אלון
, מקיפה ועם נתונים פנומינליים, הסקירה הייתה מעניינת. ב"העמותה להתייעלות אנרגטית בארה

  .לא באמצעים רבים אך בהרבה מאוד כסף
  

כל אחד יחשוב . לכרגע צריך לחשוב בגדו, רק להוסיף על דברים שמדברים עליהם וחיים אותם  משה
חסרה מודעות לאנשים וחסר . מודעות. כגון כיבוי אורות והמזגן כשיוצאים מהבית, אמותיו' בד

הקילו וואט . צריך להסתכל על הגרפים. מישהו שיוביל את הדבר שבטווח הארוך זה טוב לכולם
המרצה  .לאטמוספרהפולטים  CO2היום מודדים כמה פחות . הכי טוב הוא זה שלא צורכים אותו

. ס"הם משדרים שיש בקהל ובציבור מודעות ושזה מתחיל בביה. ב הייתה מאוד מרשימה"מארה
  .מלווה הלאהדברים שמקבלים בכיתה 

  
יש דברים שאפשר לטפטף . כ עמוסים"המורים באמת כ. אני רוצה להתייחס למה שבתיה אומרת  יורם

  .באופן שוטף על חינוך למחזור וחסכון
  

  ..ה צודקת ברמת המורים העמוסיםאני חושב שבתי  משה
  

  .יש מודעות של צמצום וחסכון בכיתות  בתיה
  

  .לאט אך לטווח ארוך) בנהלים(יש דברים שנכנסים " ?כיבית"מספיק ששים ליד כל שלטר   בלהה
  

  ?ס"לחיסכון חשמל בביה, יכול לחשוב איך לעשות את זה, משה, האם אתה  אלון
  

  .את זה על עצמיאני אמרי כבר שאני מוכן לקחת   משה 
  

  .צריך ללכת על תוכנית כללית ולקחת אותה כפיילוט לכולם  שנחה
  

  . ואיך אפשר לעשות את זה מבלי השקעה, משה יכתוב את המודל כקומפלט  אלון
  ?כמה זמן ייקח לך להכין את זה, משה  

  
  .עד סוף החודש  משה 

  
שיש להם נגיעה לנושא חשמל  האם אפשר לנסות לאתר כמה הורים, בתור פניה להורים, בתיה  אלון

  ?על מנת לקחת חלק בהטמעת הנושא
  

  .יש, כן  בתיה
אני בכל מקרה עושה את זה דרך . אם יש לך רעיונות לשמות אני אשמח לקבל, בכל מקרה  

  .ס"מנהלת ביה
  
  

  2010תוכנית עבודה לשנת 

רוצים להוסיף אתם . שלחתי את החומר הזה אליכם לפני כחודש ולא קיבלתי את התייחסותכם  אלון
  ?משהו

  
אני יכולה להציע לכם במחיר . ISOלמה הכוונה התקשרות עם ספק ליצירת ספק , לגבי תקן ירוק  בלהה

  .אתי שעושה את זה זול והיא כבר עשתה את זה בדימונה' מופחת את הגב
  

  .אני מציע את מה שבלהה אומרת  שנחה
  



  
  
  

ואשאל אותו , תושב ומתנדב, ש מכון התקנים אי, אני אפנה לאבי מלץ. אני רוצה להציע משהו  אלון
  .כמה הוא לוקח על עבודה כזאת

  
מה צריך לקרות . מה קורה עם שימוש במים אפורים. אני רוצה לשאול על שימוש במשאבי מים  יורם

  ?שמשרד הבריאות יאשר
  

  .מה גם שמשרד הבריאות לא מאשר .זה לא באינטרס של היישוב  חנה
  

  .שייתן הרצאה על מים אפורים, אמיר יצחקי, כנס ולהזמין את הנציג הייתי רוצה לעשות  אלון 
  

איך זה שהתושבים משלמים על הביוב כשבעצם הביוב משמש את המועצה לטיהור והשבה   יורם
  ?להשקייה

  
  .הטיהור של המים הוא תהליך יקר מאוד  חנה

  
  ?מה סיכמנו לגבי המענה לנאמני הניקיון  יורם

  
  .כל מתנדב צריך לדעת שי תגובה לפנייה שלו? ייחס לזהאתה רוצה להת, חנה  אלון

  
עכשיו הם רוצים . תראו שם את הניקיון. יש שם תהליך כולל .אני מציעה ללכת לסיור בדימונה  בלהה

  .להכניס מתקני טמוני קרקע ויש להם יזם להקמת מפעל לעיכול פסולת אנארובית
  

  ?האם את יכולה לסדר לנו סיור מכובד ורציני  אלון
  

  .ג בעניין אנרגיה חלופית"הייתי עושה סיור משולב בדימונה וגם ליד קמ  בלהה
  

הייתי רוצה שלסיור הזה לא נצא רק חברי הוועדה אלא . בואי ננסה לתאם לשבוע השני של מרץ  אלון
כמה זמן צריך עבור תקן מנחה . 1אני רוצה לחזור לסעיף . נאמני ניקיון ועוד, גם עובדי  מועצה

  .לבנייה, פוציםלשי, לקיים
  

  .יש תקן שאפשר להשתמש בו. אני לא חושב שצריך להמציא את הגלגל  שנחה
  

  .צריך להכין משהו ידידותי  חנה
  

  .אני אבדוק במודיעין עם סגן ראש העיר  אלון
    

  שירותים ציבוריים בגן משחקים

  ?ת שלנומה ההתייחסו. במהלך הפגישה הקודמת הועלה נושא השירותים הציבוריים בגן המשחקים
  

  ?למה לא לבנות שירותים אמיתיים שם  בלהה
  

  ?איך אפשר לדעת איפה מקימים שירותים ואיפה לא  שנחה
  

  .זה כמו להסתובב בפאב אחד גדול, אני רואה את היישוב גם בלילות שישי  אלון
  

  .להוציא את הספסלים הקבועים, לזה יש פתרון פשוט  שנחה
  

  .תמאושר 2010תוכנית עבודה לשנת     החלטה
  

    
  
  
  



  
  


