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נוכחים:
גדי ירקוני  -ראש המועצה.
דני פזיק  -י"ור הועדה ,חבר מליאה.
בשמת גלין  -מנהלת האגף לאיכות הסביבה.
שמואל ספקטור (מולי) -חבר מליאה ,חולית.
שחר יסינובסקי -נציג היחידה הסביבתית
יובל בר -חבר מליאה ,בארי.
יוכי נחמני -נציגת ציבור ,עין הבשור.
ד"ר אברהם הברון -נציג ציבור ,בארי.
עופרה קורן -נציגת ציבור ,מגן.
פליקס ווקרט – חבר מליאה ,ישע.
אופיר ארז  -פקח הועדה ,מ.א.אשכול.
טל שמיר – נציג ציבור – ידידי כדור הארץ ,אוהד
ליטו חנצ'יס -חבר מליאה ,ניר יצחק
נתיב אבישי – חבר מליאה ,צוחר.
הודיעו
מוטי אור – חבר מליאה ,יתד.
נדב רוט – נציג ציבור ,מגן.
סילביה גרין -חברת מליאה ,אורים.
יאיר בר לב – נציג ציבור ,מגן.
מיכל מילגרום -נציגת ציבור ,תלמי יוסף.
ד"ר רננה אילן – נציגה איכה"ס.
רן גרין -נציג ציבור ,אורים
מוריה ואקנין  -פקחית היחידה הסביבתית נגב מערבי.
הנושאים שנדונו

 – 1אישור פרוטוקול  4מתאריך  11/08/2015הפרוטוקול אושר.
 – 2דיון פתוח עם גדי ירקוני  -ראש המועצה.
גדי ירקוני:
גדי רואה חשיבות רבה בתפקוד הוועדה.
בביקורו בישובים כולם הביעו את חשיבות הועדה.
מזהה פער בין הציפיות לבין מה שהמועצה יכולה לספק.
השנה ישנה בקשה להגדלת התקציב לאיכות הסביבה למיליון שקל – עליה משמעותית.
בעיית הזבובים ,עדיין מציקה לכולם וכנראה שישנה ירידה ביתושים.
פחי האשפה – שטיפת הפחים וכמותם – שופר.
פליקס – בנושא ניקיון המפחק"ים בישובים נעשתה הרבה עבודה ובתקציב סביר .על כן לא לחכות
לשעות משבר אלא לעבוד בצורה רציפה .אולי כדאי לתקצב את הוועדים להמשך שמירת הניקיון.
ליטו – אני נציג הזבובים .השבועיים האחרונים היו שיא השיאים במתקפת הזבובים( ,גם המלכודות
נאספו גם הן) המצב הוא בלתי נסבל .כמו כן מטרד השריפות החקלאיות עדיין נמשך.

אברהם הברון – מכת הזבובים ,רובה מגיעה מהחקלאות ( אתרי קומפוסט ,רפתות ,לולים ופסולת
אורגנית מהחקלאים ) ומיעוטה מהאזרחים והכלבים .זבובים בנובמבר אינו עניין חדש .יש להמשיך
את העונה לטיפול בזבובים גם לחודש נובמבר ולהתחיל את העונה במרץ.
יובל בר – המועצה הצטרפה לנושא המחזור .חש התקדמות אדירה בקידום נושאים שונים.
זבובים ,שריפות ,גזם חקלאי ,גזם גנני בישובים .הרגשה פרטית לגבי תפקוד הועדה ,שמדברים
הרבה ופועלים פיזית פחות.
טל שמיר – בתחום החינוך ,יש להמשיך ולהעמיק בנושאים הבאים  :הטמעת המחזור בבתי הספר.
כלכלה מקיימת בקהילה .בניצני אשכול – בית ספר "ירוק עד".
פתרון הגזם החקלאי – פתרון טכני .גם אם הוא יקר ,יש להשקיע בפיתוחו.
מים – טיפול במים גם כאן וגם ברצועה באמצעות ארגוני סיוע.
דני פ – הועדה דנה לפני שתי ישיבות על נושאים רלוונטיים שחברי ועדה נתבקשו ליטול אחריות
ולקדם את התחומים המעניינים אותם ,הייתה הענות מוגבלת ,הועדה מורכבת מקבוצת מתנדבים
שמת קשה להשקיע בשוטף באופן מעשי יותר .חשיבותנו היא בהשפעה על התקציב ובהעלאת
הבעיות כדי להציף אותן.
נושא הרפתות ואתרי הקומפוסט – הגברת האכיפה ,ע"י הפקחים אופיר ,מוריה מיחידה סביבתית
וכעת נוסף גם הפקח גיל ( נאחל לו הצלחה ).
נושאים לטיפול  :חינוך החקלאי לטיפול בפסולת שלו .קידום המיזם של גוטליב – .ליאור קטרי
מהוועדה החקלאית היה בדיון בוועדה .הפרויקט לא מתקדם.
גדי ירקוני – נושא הפסולת החקלאית  -באזור חקלאי עלינו לשים על השולחן את הנושא הזה.
הייתה פגישה עם גיא סמט מנהל המחוז של איכות הסביבה .כרגע אין פתרון מידי .על פי דגמים
מחו"ל אין תקנים וצריך למצוא פתרונות לחקלאים .גם גוטליב אינו פתרון כי אין לו פתרון קצה .כרגע
אין פתרון ברמה הלאומית.
חינוך – חשיבות איכות הסביבה בחינוך.
טל שמיר – בקשר לפסולת החקלאית אפשר למצוא פתרונות ביניים גם אם לא מושלם .אפשר לקחת
את הגזם החקלאי לקומפוסט לפחות באופן חלקית.
דני פ – תודה לגדי על השתתפותו בדיון מברך על תוספת התקציב לנושאי איכות סביבה.

 - 3דוח שוטף על הנעשה בתחום.
*בשמת – מנהלת האגף לאיכות הסביבה.
גיל רפואה – מצטרף לאגף כפקח בחצי משרה .עפ"י תכנית האב לפסולת חקלאית .המשרד העביר
שתי התחייבויות כספיות בצוק איתן ,האחת לטיפול בפסולת בעיקר מפח"קים והאחרת לפיקוח.
מימוש הפיקוח היה תלוי בהתחלת הפעילויות לניקוי השטחים וקידום המפח"קים .המשרה במימון
המשרד להגנת הסביבה  ,נתנו לשנה אנו מעריכים כמשרה חלקית לשנה וחצי .חשוב  :שטחים
חקלאיים בלבד .גיל לומד עכשיו את השטח.
גיל הציג את עצמו  .נאחל לו הצלחה.
הזבובים – בהתאם לתכנון בסוף אוקטובר הפסקנו את הטיפול.
בשבועיים האחרונים יש מפגע זבובים בגלל מזג האוויר .ירד גשם ולאחר מכן ימים חמים.
התכנון ל  2016אותו הפורמט כמו ( 2015טיפול פעם בשבוע ,כולל זילוף ) .ולהעריך את תקופת
הטיפול מאפריל עד נובמבר .סה"כ שמונה חודשים.
הנחיות עבודה עם הקבלן – כמו הודעה לאיש הקשר וכן כדי להטמיע אותם בחוזה העבודה.
בשמת תעביר ליישובים משוב על עבודת הקבלן.
ליטו – כיצד להתלונן על מפגעים כגון זבובים כדי שזה יהיה אפקטיבי?
בשמת רואה בזאת כ"פניות" תושבים ולאו דווקא תלונות .תודעה קהילתית .להשאיר את הפניה אצל
דבורה מזכירת האגף.
אריזות – בוצע מכרז פינוי מהיישובים קרטונים ופלסטיק – .חברת נגב אקולוגיה תתחיל ב
" .1.1.2016גן תברואה" בשלבי סיום.
יבוצע שדרוג המכלים של הקרטונים ,הוספת מתקני מחזור למתכת .הקמת מרכזי מחזור מושביים
(סגנון "אשכולות")  +הסברה .מרכזי מחזור בבתי ספר.
איסוף ניילון – האיסוף מתקיים באופן חלקי.

גזם חקלאי ירוק – בעיה .כשיהיה מתקן מסודר יישלח אליו הגזם .הטכנולוגיה צריכה להיות מאושרת
ע"י המשרד להגנת הסביבה.
הוקם צוות חדש במשרד הפנים ,לפסולת חקלאית! בשמת היא נציגת המועצות האזוריות .ידונו
בפתרונות טכנולוגיים ותחזוקתיים.
תקציב – תקציב ל  2016בנושא איכות הסביבה.
יש תוספת של מיליון  ₪לתקציב.
פינוי גרוטאות אחת לחודש בימי רביעי.
שירות חדש – טיפול בגזם גנני ביישובים.
טיטוא רחובות ,חדש – מטאטא כביש יעבור ביישובים לטאטא את הרחובות המרכזיים ,על מתכונת
העבודה יפורסם בהמשך.
חוק האלקטרוניקה
דני – מתכנן ישיבה לדצמבר כדי ללמוד על התקציב שהוגש.
העלאת רעיונות לבשמת  -למשל נורות ניאון.
עפרה – נקודות מחזור ליד הוועד למען החייל.
אופיר – זבובים  ..פיזור פסולת עופות טהור בשדות .חברת אגו אחראית ולא מקבלת קומפוסט שלא
עבר קומפוסטציה .זבל שלא עבר קומפוסטציה צריך להצניע מיד את הזבל.
יש כשל מתמשך בכמה רפתות במועצה .ואופיר מבטיח שתהיה אכיפה אגרסיבית יותר.
כלבים – איסוף כלבים .כלבי בר.
כלבי בית – כלב אסור מותר ,כלב מותר – אסור.
טיפול בקיבוצים עם נציג הקיבוץ.
שחר – יש פתרון לגזם .נכשלנו בהפרדה במקור .נוצר לחץ לאלטרנטיבות  :שריפת גזם ,ביו גזם
ועוד ( ..גבאי מהאוצר) יוזם "קול קורא" – הפיכת גזם לאנרגיה.
אברהם מבקש לדון על נושא גזם חקלאי.
דני – ריכוז תברואנים מכל היישובים .רואה בחשיבות של הקמת פורום רכזי תברואנים .מישהו
מהועדה מוכן להרים את הכפפה ?
אבישי – בתי עמידר ביישוב צוחר – יש עשבייה שצריך לרססה ( .לבדוק עם מורדי מי יעשה זאת).
-

שאלה פתוחה  :האם יש מקום ליצור שולחן של האחראים על התברואה בישובים.

-

חברים שמעוניינים להעלות נושאים לדיון מוזמנים לפנות אלי כדי שהנושא יובא
לישיבה אחרי למידה והכנה ,כך שהישיבות יהיו יעילות ופרודוקטיביות.

תודה לחברי הוועדה שמתמידים ונותנים מזמנם בהתנדבות לקדם
את תחום איכות הסביבה וקיימות מקומית של מ .א .אשכול.
בברכת חג אורים שמח.
דני פזיק.
רשמה פרוטוקול – יוכי נחמני.
ערך והדפיס – דני פזיק
הערות לפני פרסום – בשמת ויוכי.

