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  11.02.18מיום  2011במניין לשנת  1 –פרוטוקול ועדת איכות הסביבה  ה 

  

  

  ר הוועדה"יו –אלון בנדט : נוכחים
  חברת וועדה –חנה חרמש   
  חבר וועדה –יעקב שנחה   
  חינוך' מנהלת מח –בתיה הרפז   

  וייקטוריתפר –ורנה 'יהודית צ  
  ט המועצה"קב –דני מלכה   
  מזכירת הוועדה –עדי נופר   
  הורניק יורם  
    
  חברת וועדה –איריס חיימי   :חסרים

  חברת ועדה–אורית אסרף 
  חברת וועדה ונציגת נגב בר קיימא –בלהה גבעון   
  רכזת מיחזור במשרד להגנת הסביבה –חגית ציוני   

  

  
  

  דיווחים ועדכונים 

  :אלון בנדט
 ועדת חובהוועדת איכות הסביבה הינה , בפתח הוועדה אני מבקש לומר כמה מילים לגבי נוכחות          

זה פוגע באיכות הוועדה בקבלת , לא מגיעים  כשחברים כשהמחוקק הגדיר את המבנה שלה 
   .אני קורא לחברי הוועדה לעשות מאמץ ולהגיע לישיבות כי נוכחותם חשובה. ההחלטות

    
השלטון מרכז כנסים שהתקיימו בנושא איכות הסביבה במסגרת רונה השתתפתי בשני לאח          

  .  המשרד לאיכותהסביבה/המקומי

  
. טיפול באשפה וטיפול מיםעסק ב, הכנס השני" התייעלת אנרגטית"עסק בנושא הראשון כנס ה          

דע עם מקומות הזדמנות להחלפות יהייתה זו ו רשויות בכנס 60-בכנסים השתתפו נציגים מ
הצעתי לעמיתי מעומר אליעזר אמיר לבחון שיתופי פעולה בתחום איכות הסביבה . אחרים

כנס לקטגוריית הרשויות יכי כדי להשמסר לנו  ל המשרד לאיכות הסביבה"ושוחחנו על כך עם מנכ
  .להגיב על הקולות הקוראים של המשרדלהגיש המתוקבות יש 

  
חתמתי השתתפתי באירוע " סביבהתג איכות ה"  תהשקוהיה שבוע לאחר הכנס השני התקיים     

  : בשלושה נושאים מרכזייםבשמה של להבים על הצטרפות למיזם שעוסק ב 

  טיפול במים  •

  הפרדת פסולת  •

  . התייעלות אנרגטית •

            
מקדימים את מרבית הישובים בארץ ועל כך יש לנו בהחלט  שאנחנולשמחתי שמחתי לגלות           

מאידך אין זה סוף פסוק אלא תהליך רציף שבו עלינו להמשיך להתייעל , בה לחוש גאים סי
  .. ולהשתפר כל הזמן 

  
  
  



  
  
  "התוכנית החינוכית להפחתת פסולת"

 "חינוכית להפחתת פסולתהתוכנית ה"אני פרוייקטורית של . אציג את עצמיראשית   ורנה'יהודת צ
התוכנית כוללת הסברה בבתי ספר . מאוד יפה המועצה בנתה תוכנית. שיצא מקרן הניקיון  
  אני עצמאית בנושא עם רקע בחינוך סביבתי ורקע . הפעלה של מורים ומדריכים. ובגנים  

  תואר במדעים ובמינהל , ה בתחומי איכות הסביבהאאיכות הסביבה עם רקע הורל' במש    
  מסמיכה . סביבתיים שאיםוהיום אני עצמאית ומלווה תוכניות חינוכיות להטמעת נ. עסקים    
  .וכל הזמן יש לי פרויקטים שונים נוספים גני ילדים לתו ירוק    

  

י "התוכנית מאושרת ע. הורים ונציגי ציבור, אני, אלי לוי, חנהביחד את התוכנית תכננו     בתיה
  .המפקחות של בית הספר והגנים נמצאות בתמונה, החינוך משרד  

  
שזה לא יהיה רק פרוייקט אלא להפוך את זה לאורך חיים  ,קייםש מההכוונה היא לא רק ל  ורנה'יהודית צ

  כשיש את התו  .רואין סיבה שבתחום החינוך המועצה תהיה מאח. ולדחוף לתו תקן ירוק  
  .הירוק ישנה מחויבות לעשייה לאורך זמן    

  
וות מול הצ, מול מורים, מול הורים, אני רוצה להוסיף שהיא מנחה את כל הצוות החינוכי    בתיה

, סיורים, בתוכנית יש פעילויות חינוך. מול המועצה הירוקה, הפורמאלי והבלתי פורמאלי  
  .הצגה וגם קמה מנהיגות צעירה  

  
  ?כמה חברים במועצה הירוקה    אלון

  
. הרעיון הוא חינוך והסברה שזה לא מצומצם רק לגבי ילדים ולבתי הספר. חברים 8-יש כ  ורנה'יהודית צ

גם את הצופים וננסה לבדוק גם את , +55-את המבוגרים ב, וןמשתפים גם את הצהר  
הרעיון הוא להקיף כמה שיותר אנשים מהקהילה שיעשו שינוי במודעות . עניין הקהילה  
  .להפחתה בפסולת  

  
  ורואים שהושקעה   אני מכיר את התוכנית ואהבתי אותה. אני רוצה לגעת בנושא הצופים    אלון  

  ו "ובטו, וכנים לשתף פעולההם משוחחתי עם המדריכים הבכירים ו. המון מחשבהבה                      

  ביקשתי שיחשבו על מיזם ברמה הקהילתית .ל"שתילים מקקלקבל עזרתי להם בשבט                      
  ם חשבתי לתת לה. אם נצליח להכניס אותם זה חשוב. בכלים שלנונעזור נו אושהם יעשו                      

עם קשר אני חושב שכדאי לייצור . זרקתי את זה כרעיון –את טיפוח מרכז המיחזור     
  .אריאל כהן  

  
  .אני מסייגת את הנושא. אני צריכה לבדוק מול חנה וממונה הבטיחות במה זה כרוך  ורנה'יהודית צ

  
זאת . האנשים באים עם אשפה כללית ולפעמים מפאת חוסר מקום הם מניחים על הרצפ  יורם הורניק

  .אומרת שהילדים יצטרכו לטפל בזה  
  

להיות . 2. להפוך אותם לסיירתולשמור על סדר כללי . 1. צריך לחשוב מה אנחנו רוצים    חנה
לעשות פרויקטים של יפויי המקום . 3. בקשר עם שושן לגבי השלכת פסולת מחוץ לפחים  
  .ומבצעי איסוף  

 

  .ם לאסוף אלא ליידעחשוב ליידע אותם שהם לא צריכי  ורנה'יהודית צ
  

  .?את תעשי ישיבה כזאת עם בתיה וחנה, יהודית    אלון  
  

  .כן    יהודית
  

, היא פוגשת את הסייעות. פרוייקטוריתאני רוצה להגיד כמה זה שונה כשעובדים עם     חנה
  .אני אחראית להביא את הקומפוסטרים. מדריכה אותם  

  
  ?פעילות, ישנם הישגים    אלון  

  
  .וצריך לבדוק עם הגינון אם אפשר לקבל קצת גזם. גנים שהתחילו ונתקלו בבעיות יש  יהודית צורנה



  
  .הגנים כבר ממחזרים בצורה יפה    בתיה

  
  .חצב הקומפוסטר לא טוב-בדן הודן, בגן יערה התחילו  ורנה'יהודית צ

  
כשיש דמות חינוכית שמכירה את כולם זה . ס"אני רואה גם שיתוף פעולה ממנהלת ביה    חנה

  .ר קליות  
  

אני מכירה חלק גדול מהמוקשים לכן אני מגיעה לפגישה . זה בהחלט עניין של שפה  ורנה'יהודית צ
  .מוכנה ומאורגנת על מנת לעבור ת הפגישה טוב יותר  

  
  .אשמח לעשות סיור בגנים ולארות את השינוי    אלון  

  
הפעילות כוללת את . אנחנו רוצים להוסיף גם את מעון היום. הייתי מחכה עם זה קצת  ורנה'יהודית צ

רכישת ציוד , פעילות שוק בשקל, פיסול סביבתי, שגם שם יהיה שימוש חוזר עהעדלייד  
וסייעות ומועצה . השתלמות והכשרת גננות, מיותעפרוייקט קניית שקיות רב פ, למיחזור  
עד סוף שנת הלימודים הבאה . מפגשים לכלל הציבור. ם עם אנשים ביישובמפגשי. ירוקה  
  .2012שנת   

  
  .לאיכות הסביבה' התפקיד של יהודית זה גם לדווח למש    בתיה

  
  .ריכזתי חשבוניות, כבר דיווחתי פעם אחת  ורנה'יהודית צ

  
  ?מי מפנה את הפחים, בגן הילדים עושים הפרדה  יורם הורניק

  
הם  -י חוק הפיקדון"בקבוקים עפ. סוללות יפונו בסוף השנה. לק יש שימוש חוזר בגניםבח  ורנה'יהודית צ

  .ה לעשות בכסףמיקבלו כסף ויחליטו   
  

המרכזית בהתנעת גני  האת הנקוד םאנחנו רואי –קומפוסטציה . יש לי שאלה אלייך    אלון  
  .אצל ההוריםאיך אפשר להיעזר בהם להגברת הקומפוסטציה , ילדים  

  
  .אנחנו נוציא דף מידע להורים בנושא    בתיה

  
את הקומפוסטר  .פחי המיחזור נמצאים בשתי הצדדים של הכניסה כך שההורים רואים  ורנה'צ  יהודית

  .קצת קשה לראות כי הוא נמצא בגינה  
  

  .יש לי סרטון הדרכה על שימוש בקומפוסטר    חנה
  

  .מר נכנס לאתר בית הספרובמועצה הירוקה הח  ורנה'יהודית צ
  

  .אני מאחל לך בהצלחה ואנחנו נשתף פעולה    אלון  
  

  לא עשינו . אנחנו דיברנו על זה בשנה שעברה – 14000אני רוצה להמשיך עם נושא איזו     
  .את זה אבל מתכננים כן לעשות את זה גם מהסיבה שמערכת החינוך נכנסה לעניין    

  
  .הנושא עלה    חנה

  
  .השתלמות לעובדי המועצהבעניין הזה אפשר להכניס   ורנה'יהודית צ

  
  ?תיקחי את הבדיקה עלייך, 14000שא האיזו ובנ    אלון   

  
  .אני אבדוק  ורנה'יהודית צ

  
יש לנו תושבים בתחומים חשובים של התייעלות . אני רוצה לדבר איתך בעניין הזה ,בתיה    אלון  

  ש חכם שימו. החינוך' אני רוצה לבדוק איך אפשר להכניס את הנושא למער. אנרגטית  
  ?יש אפשרות לאתר דוגמאות כאלה מיישובים אחרים –בחשמל     



  
. ה שאותם אנשים יסבירו לילדים על התוויות של מוצאי החשמלזמה שאני יכולה לחשוב   ורנה'יהודית צ

  .את נושא השנאים בעניין הבריאות יותר קל להכניס לקהל מאשר בעניין החיסכון  
  

  .פחי האשפה חסרי המכסים ,א שכבר דיברנו עליו בעבראני רוצה להעלות נוש  יורם הורניק
  

  .כל מה שנחליף שם יחזור למצב הנוכחי  דני מלכה
  

  ?מענהלזה על מנת לתת משהו האם אפשר לעשות שם     אלון
  

  .צריך להחליט על מתקן כלשהו    חנה
  

  .מבקש אותך לפעם הבאה לחשוב על פתרון לפחי האשפה, חנה    אלון
  

  .בסדר    חנה
  

  ת אנרגטיתהתייעלו

חיסכון  30%. רמת החיסכוןבהנושא הזה הוא משהו מטורף   -התייעלות אנרגטית     אלון  
  אנחנו מעוניינים לקדם את הנושא ונמצאים בתהליך . לות של שינוי מערכותיבפע  

  ישנם סייגים בתוך . הוא קיבל את אישור ראש המועצה. ההתקשרות עם יועץ חשמל    

  .ההסכם ולקדם את הנושא ההסכם ומחכים לסגור את    
  

  .תחשיכו  ורנה'יהודית צ
  

  .ינושגם את זה ע    חנה
  

  טיפול בכלבים משוטטים

יא הא מטרד ויהשולחן כי יש לנו בעיה שהלהנושא מועלה ע –טיפול בכלבים משוטטים     אלון  
. היום ישנה החלטה שכל הכלבים שמשוטטים מועברים לצער בעלי חיים. מעצבנת  
  .צריך לבדוק איך ניגשים לטפל בנושא .צואת הכלביםא השני הו  היבט ה  

  
  .צריך לעשות גן ציבורי לכלבים וצריך לאכוף    בתיה

  
  .יש לנו בתכנון    חנה

  
הכלב עשה את צרכיו . ס עמד אדם עם כלב"אני הלכתי ברגל ובמדשאה של המתנ    בתיה

  .להעיר לואם והתלבטתי ם   
  

  .עזרההנושא ייכנס לחוק     חנה
  

 –אכיפה . זאת צרה של כל המקומות בארץ. במקומות אחרים עשו קמפיינים שכונתיים  ורנה'יהודית צ
  ?איך עושים אותה  

  
  .א לא מעיזים לעשות את זה"בת, דרך אגב    חנה

  
  .כי יש אכיפה של פקחים שמסתובבים  ורנה'יהודית צ

  
ימים את שכבר מקד שנייםבטוח שיש כבר ישוב אחד או . למה להמציא את הגלגל  יעקב שנחה

  .ם מתמודדים עם זההצריך לראות איך . הנושא  
  

ר גודל זהה עם מעמד סוציו אקונומי  זהה ולנסות דרשויות בעלות ס 'צריך לפנות למס    אלון  
, ף השרון ובתיה את כוכב יאיראני אקח על עצמי את חו. איך הם אוכפים לקבל מידע על  
  .חנה את תימרת  

  
  
  



  - וקפץ ל 2007נושא היטל ההטמנה החל מתחילת יולי , מרואני רוצה ל –קומפוסטציה     
  המגמות הן להמשיך קדימה עד שיבינו . זה הרבה מאוד כסף. ח לטון פסולת"ש 92    
  ' אנחנו צריכים להתמודד עם בעיה של טונג. ברשויות המקומיות שצריך לטפל בפסולת    
  זה תהליך . וסטריםבשוהם התחילו לחלק קומפ. ח לטון"ש 92.- גבוה עם מחיר של     
  .שדורש הפנמה    

  
אנשים לא חשים את העלות הכספית שהמועצה משלמת עד שזה לא יגיע לכיס הפרטי     חנה

  .כמו עם המים  
  

  .ה לציבוררחובה לקיים הסב    בתיה

  
החומר האורגני יימכר למועצה והמועצה תקים מפעל . בואו נכניס מסלול הפרדה  יורם הורניק

  .קומפוסט  
  

  .למועצה להקים מפעל קומפוסט תאפשרו אין    חנה
  

  .אני יכולה לבדוק בהשתלמויות לקהלים  ורנה'יהודית צ
  

  מערכת פוטוולטאית

עושים יחד איתנו את סקר ש. נמצא בתהליך התקשרות עם חברה המתמחה בנושאהנושא   אלון  

לכל עלות ה .ירת המכרז וליווי בביצועחב  ,הכנת המכרז עם כל תנאי הסף, קונסטרוקציה, המבנים
   BOTהכיוון במיזם זה ללכת לכיוון ה . במכרז  הזוכהשלבי ההכנה תולבש בסופו של עניין על 

  
  .היא מעמיסה את זה בעלויות  יעקב שנחה

  
  .זה משולב בצורה אחרת. לא    חנה

  
בערבות   היה מגובה יש. אני מבקש במכרז הזה אחריות מאוד ברורה בנושא אחזקה וליווי  יעקב שנחה

  .שיהיה מגובה בטיב ובאיכות.יתבנקא  
  

  חוק עזר לחוק איכות הסביבה

והושב של המשרד לאיכות הסביבה עם התיקונים שגובש חזר חוק וה אבנוש ונהתקדמ    אלון  
  .רוב יוחזר אלינו מאושרקב. אליהם לאחר תיקונים נוספים  

  
  ?האם כל הרשויות עושות את זה  יעקב שנחה

  
  .ןהחוק שלנו היה מאוד יש    אלון 

  
  .זוהי מגמה ארצית    חנה

  

  
  

        
   עדי נופר: רשמה                


