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 תש"פ חשוןב כ"ג
21/11/2019 

 9616סימוכין הנ/  
 

 2019לשנת    3-ועדת איכות הסביבה ה פרוטוקול  

 נוכחים: 

 יו"ר ועדת איכות הסביבה   -            ניסן ימר יוס

 חבר ועדה   -    ד"ר עופר לוי       

 חבר ועדה    -        יאיר רגב    מר 

 חברת ועדה  -גב' ברוריה אליעז    

 הבים( למלווה רשויות בתחום קיימות ואיכוה"ס )ביה"ס  -       יעקב גולןמתן  

 יישוב  התושבת  - זריצקי       שונית 

 

 מנהלת מחלקת חינוך -גב' בתיה הרפז       

 מהנדס המועצה  -אינג' אלעד ארזי    

 פיקוח עירוני  -מר מוטי אסרף       

 

 . מזכירת מחלקת הנדסה ורכזת איכות הסביבהתמר גבאי  -כותבת הפרוטוקול

 

 : מעורבות מע' החינוך בלהבים בתחום הקיימות ואיכות הסביבה 1נושא  

 ציגה את מתן יעקב גולן. ה  בתיה מנהלת מחלקת חינוך 

 מלווה את ביה"ס להבים בתחום הקיימות ואיכות הסביבה.  ,מתן

ביה"ס ירוק" ומלווה אותם בפרויקטים שונים  "תהליך באת ביה"ס  שילבבשנה האחרונה מתן 

 קולות קוראים בפרויקטים סביבתיים. ובבקהילה,  

בחסות להבים  לתושביעל קול קורא שפרסמה המועצה פירטה בתיה מנהלת מחלקת חינוך  ,בנוסף

להציע רעיונות ומיזמים מתחום תלמידים/ צופים/...    /תושביםשבמסגרתו יכלו המשרד להגנ"ס 

 .מיחוזור וכדו' הקיימות,

  מיזם של מסלול ניווט סביב פינות מיחזור בלהבים הוהציעלקול קורא ה שדה שניגהקבוצה היחי

 חודש זה.   ףכבר מסו ופעילותה תתחיל המשרד להגנ"סמזכתה וקיבלה תקציב 
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בנושא קבע פגישה עם מנהלת ביה"ס יעדת איכות הסביבה הקודמת סוכם כי תו וטוען כי ב יאיר רגב

צריך להגיע לילדי ביה"ס בצורה כזו או   לטענתו לא צלחה. וניסיונותיו לתאם פגישה זו אך   ,קיימות

 . והוא מוכן לתת הרצאה כל פעם למס' כיתות שונות בנושא   ולהחדיר להם את נושא הקיימות אחרת

מציג פה והמצב   שיאירה עין בעין את התחזיות השחורות בתגובה ליאיר, אני רוא  יעקב גולן    מתן 

צריך לחשוב בצורה אסטרטגית ברמה היישובית מה כדאי לעשות. אי אפשר להפיל קשה באמת, אך 

 כבד מאוד וגובל במסוכנות.  נושא נושא כבד כזה על ילדים קטנים זה 

נכנס לתהליך של ביה"ס ירוק ותמיד יש  להבים  המשרד להגנ"ס פיתח מודל חינוכי שעל פיו ביה"ס 

שיך ולעשות בתחום. אני אשמח לרוח גבית מבית הספר בכדי לקדם את הנושא ולהרים את מה להמ

 הפרויקט. 

תכנית סדורה של בית הספר על פי הנחיות משרד החינוך. המורות מקבלות  קיימת  -בתיה הרפז 

הדרכה ממשרד החינוך ומגורמים מקצועיים ומעבירות את הנושאים לתלמידים. )בתיה פירטה את  

 לימודית של ביה"ס בנושא קיימות(.התכנית ה

חשוב לציין גם את נושא המעבר משימוש כלים בחד פעמי לרב פעמי והכנסת מדיחי כלים לכל  

 הגנים ביישוב שזה צעד משמעותי וירוק שהובלנו.

 

 : פאנלים סולאריים  2נושא  

התחלה אנו צריכים לבחון  אנו רוצים לקדם את נושא הקמת גגות סולאריים ביישוב. בתור   -עופר לוי

 . צריך לצאת למכרז בנושא.איך להפוך את גג המועצה לסולארי

נושא איכות הסביבה ובו  אפשרות לקיום פעילות גדולה הפנינג גדול שפתוח לכל הקהילה במציע  מתן 

יוצב דוכן של גגות סולאריים במטרה לשווק לתושבים את הנושא של הקמת גג סולארי בביתם.  

 ארגן כקבוצת רכישה.  ואולי להת
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 : נאמני איכות הסביבה:  3נושא  

לתושבים בדף הפייסבוק של המועצה הקורא לתושבים להתנדב ולהיות    POSTאנו נפרסם  -יוסי ניסן

תפקיד הם ידווחו למועצה על מוקדי אשפה, עמודי תאורה תקולים,  הנאמני איכות הסביבה. במסגרת 

 יקבלו הדרכה והגדרת תפקיד. כלבים משוטטים וכו'. המתנדבים 

 

 : והמצפור   אתר החלמוניות ניקיון  :    4נושא  

  המצפור  קיימת בעיה של אשפה מרובה שמשאירים שם כמעט בכל יום באיזור באתר החלמוניות

   קבוצות שונות של אנשים שפוקדות את מקום מידי יום ולילה. 

 .ויש שם גם פחיםהם אחראים לניקיון המקום האתר בתחום אחריות של קק"ל 

   שבו מס' תושבים נרתמו לניקיון האתר. בנוסף יש מיזם של תושבי היישוב 

 צריך אכיפה בנושא.אך עדיין זה לא פותר את העניין ו 

 בכדי לבחון את הנושא.  שאחראי על האזור מטעם קק"ל היערן הוחלט ליצור קשר עם משה מרדכי

 במקום.   עם סגירהופחים שדה  אופציה של הצבת תאי שירותי  בדוק מולו ובנוסף ל

 אכיפה.   למועצה אין סמכויות  כרגע 

 

 : שקיות כתומות 5נושא 

שקיות   חלוקתבחינה וקידום פרויקט  ,בנושא "תמיר"נקבעה פגישה עם תאגיד ינואר הקרוב בחודש 

לאחר שאופציית הכנסת פחים כתומים ליישוב שנבחנה בעבר ע"י תאגיד ל תושב.  וזאת כתומות לכ

 תמיר והצוות המקצועי של המועצה נדחתה עקב סיבות רבות כמו נראות, לוגיסטיקה וכו'.  

 לאחר הפגישה נעדכן בהתקדמות.

 

 : מכרזי גינון 6נושא 

 מכרזי גינון שונים אחד של גינון והשני של השקיה.    שני בקרובהמועצה תפרסם  -יוסי ניסן 

 הקבלן גינון הקיים קיבל מכתב סיום העסקה.  
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 נושאים כללים שעלו בוועדה: 

 בלהבים: שקיות בד הניתנות לשימוש חוזר לירקות ופירות, יש לי מס' הצעות לסופר  -שונית זריצקי 

 מיכל בסופר לשקיות משומשות למי שבא לקנות בלי. 

 אני מבקש לזמן לוועדה הבאה את עודד עובדיה להציג את פרויקט "הבזים האדומים". -פר לוי עו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


