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הוועדה לאיכות הסביבה מועצה אזורית אשכול 



תוקף הוועדה

הוועדה לאיכות הסביבה היא ועדת חובה בכל הרשויות  

. המקומיות

להתוות מדיניות בנושא איכות : תפקידיה של הוועדה

-לתכנן וליזום פעולות להבטחת פיתוח בר, הסביבה

.קיימא של הסביבה ושימוש מושכל במשאביה

](.  א.[י1149סעיף )



תפקידיה של הוועדה 

בודק ומבקר, גוף מנחה•

.  בנושא איכות הסביבהמדיניותאחראי התוויית •

של פרויקטים רשותיים שונים  בשלבי התכנון מעורב •
.הנוגעים לתחום הקיימות ואיכות הסביבה

השונים ובחינה  עבודת המועצה מול הקבלנים פיקוח על •
.  תקופתית של ההסכמים והחוזים עם קבלנים אלו



?למה לעסוק באיכות הסביבה 

מצב , הבנת התלות ההדדית שבין איכות הסביבה= קיימות•

פיתוח בר קיימא שאינו פוגע  . "חברתי וגורמים כלכליים
."ביכולת של הדורות הבאים לספק את צרכיהם

:למה למועצה לקדם מדיניות סביבתית מושכלת •
שיפור מצב הרשות ומצב תושביה מתוך הבנת התלות . 1

.מצב חברתי וגורמים כלכליים, ההדדית שבין איכות הסביבה
שביעות רצון של התושבים ומשיכת אוכלוסייה חזקה  . 2

למועצה
הציבור מצפה היום למדיניות סביבתית ולדאגה לאיכות  . 3

זהו מנוף ליצירת שיתוף עם הציבור וליצירת גאוות  . הסביבה
יחידה



חברי הוועדה 
ישוב  נציגות  שם פרטישם משפחה

בארי  מליאה. חיובל  בר

חולית  מליאה. חמולי  ספקטור

גבולות  מליאה. חרותם בוקסבאום

עין הבשור  (ר הוועדה"יו)מליאה . חאמיר פלג

יבול  מליאה. חיהודית מימון

שדי אברהם  מליאה. חדנה  אדמון אדרי  

רעים מליאה. חאריק  דניאל

ישעמליאה. חרויטל  דגאווי

אורים נציג ציבורמרק  מרקוס

שדה ניצן נציג ציבורחמאווי  עדי

שדה ניצן נציג ציבורעמי  אוליאל

ניר יצחקנציגת ציבורפלדאלה  

ס"המשרד להגנהאילןרננה

היחידה הסביבתיתשחריסינובסקי

אגף איכות סביבהבשמתגלין



תדירות מפגשים ומבנה ישיבה

.פעמים בשנה4לפי הנוהל על הוועדה להיפגש כ•

ישיבות ועדה6–2019•

ישיבות ועדה7–2020•

ישיבות נוספות בהמשך  2)ישיבות ועדה 4–2021•
(.השנה

פגישות שוטפות לאורך השנה עם בעלי תפקידים  •
. במועצה



הוועדה לאיכות הסביבה באשכול  

ברשות האגף ומחזיק תיק איכות הסביבה עבודה שוטפת מול 1)
.והעלאת נושאים לסדר היום

,  גורם מרכזי לזבובים–ונגזרותיהלפסולת החקלאית קידום מענה 2)
.הטמנות פסולת לא חוקיות ושריפות

.  באשכולהחינוך הסביבתי ביסוס 3)

קצרת וארוכת טווח כוללנית לאגף איכות  כתיבת תוכניות קידום 4)
.הסביבה

.  מהאגף ומעקב אחר התקדמותדוחות מצב חודשיים קבלת 5)

במועצה וחיבור מועצתי בין להקמת מחלקת חקלאות דחיפה 6)
.  החקלאות לאיכות הסביבה

בתחום הסביבתי עם גורמים המאגדים לשיתוף פעולה עידוד 7)
".אשכול רשויות נגב מערבי"תחתיהם רשויות רבות כדוגמת 



שריפת פסולת חקלאית  

אל מול מקבלי והשלכותיהן הקשות העלאת נושא השריפות •
. ההחלטות במועצה

על מנת שיעזרו במציאת הפתרון ברמת המדינה פנייה לגורמים •
.לנושא ובחיזוק האכיפה

הגברת הפיקוח  דיונים מול מנהלת האגף ועובדיו על נושא •
ועבודת מערך הפיקוח על מנת לצמצם את מספר השריפות

.מתן גיבוי ודחיפה לתוכנית הטיפול בפסולת חקלאית במועצה•

אשר  מעורבתחקלאית פסולת בערימותלטיפול דרישה תקיפה •
.שריפתן מייצרת מפגע סביבתי ובריאותי קשה ביותר

דרישה מראש המועצה להוצאה דחופה של צווים מנהליים לפינוי •
. המעורבתהפסולת ערימות



מטרד הזבובים  

נושא זה הוצב בראש סדר העדיפויות של הועדה לאיכות הסביבה של 

.מליאת המועצה בשנה וחצי האחרונות

דרישה מתמדת ובלתי פוסקת מהנהגת המועצה והנהלת האגף להוביל  •
.העבודה מול מפגעי הזבוביםוהידוק הפיקוח ולשיפור שיטות לחיזוק 

.לנושא הניטור והפיקוחלהוספת תקני כוח אדם קידום החלטת מליאה  •

תוכניות עבודה ונהלי עבודהדחיפה של האגף לאיכות הסביבה לייצר •
.סדורים אל מול מפגעי הזבובים

-כגון יצרני זבובים סדרתייםדרישה מהנהגת המועצה להחמיר אל מול •
.  רפת חולית

חברי וועדה ודוברת המועצה לצורך  , שכולל את מנהלת האגףהקמת צוות •
יצירת פעולות הסברה ברורות ומתמשכות מול תושבי המועצה



חינוך סביבתי

חינוך דור העתיד בנושאי איכות הסביבה והקיימות צריך להיות אחד 

מיסודות החינוך של אשכול והמפתח לבניית חברה בריאה ואיכותית יותר  

.  בטווח הרחוק

לרכז חינוך לאיכות סביבה וקיימות  דרישתנו כוועדה היא הקצאת תקציב •

.במשרה מלאה

בשנת  ₪ אלף 150הנושא בסכום של דרישות הוועדה תוקצב בעקבות •

.2021בשנת ₪ אלף 180ו2020

בה השתתפו הגורמים הוועדה ישיבה ראשונית ומיוחדת כינסה 2021ביוני •

. השונים העוסקים בחינוך סביבתי במועצה

בפער שלילי  נושא החינוך הסביבתי במועצה האזורית אשכול נמצא •

.משמעותי יחסית למועצות אחרות ברחבי הארץ



פינוי ומחזור פסולת  
לתפיסת הוועדה על האגף לפקח בצורה קפדנית הרבה יותר על  

הנושא עולה בחריפות מצד התושבים ומחייב את  , עבודת הקבלנים

.המועצה לאכוף את פעולת הקבלן

מהדוחות שהוגשו לוועדה ניתן ללמוד כי נושא זה הוא הנושא עליו יש •

אי : עיקרי הטענות. ביותר של תושבי המועצההתלונות הרבות את 

אי , פחים שבורים, עירוב פסולת, פינוי פחי פסולת ופחי מחזור

.  שטיפת פחים

מבקר המועצה האחרונים ות"בדוחהטענות עלו באופן קשה •

שיפור  אך בדוחות המעקב אין . שתוצאותיהן אושרו על ידי המליאה

.ואף החמרה

דבר משותפת עם אשכול נגב מערבי הוועדה תמכה בעבודה •

.  שמוכיח את עצמו בצורה מעולה בתחום פינוי האשפה הרגילה



תחומי עיסוק נוספים 
.  הוקם צוות לנושא זה–קידום נושא ההסברה והפרסום •

.קידום מענה ומעקב אחרי ביצוע התוכנית–איסוף גזם גינות •

הקמת המערך מטרה מרכזית בשנת  –נאמני איכות סביבה בישובים •
2022.

.פ"מחדמהפכה למועצה נקיה –פ"חדקידום חוק עזר בנושא איסור •

הוועדה דרשה את מימוש התוכנית במשך  -פינוי פסולת בניין •
.  לאחרונה יצאה התוכנית לפועל. חודשים ארוכים

.  מעבר לעבודה תחת אשכול הראשויות–וטרינריה וכלבים משוטטים •

מהישובים והוצבו איסופיםהחלו –אלקטרוניקה /פינוי פסולת חשמל•
.עמדות בתוך חלק מהישובים לטיפול בפסולת אלקטרוניקה קטנה

. המועצהבישוביעידוד הקמת גינות קהילתיות –גינות קהילתיות •
.  לנושא זה₪ אלף 30בתקציב המועצה האחרון הוקצו 



תחומי עיסוק נוספים
דרישה לבדק בית ארגוני באף ובניית מבנה אגף חדש על ידי יועץ  •

ארגוני

.מעקב אחר ההקמה האיטית–פינות מחזור בישובים •

פיקוח על נושא זה ודרישה לשטיפת פחים דו שנתית  –שטיפת פחים •
ומקצועית

הוועדה עוקבת אחרי הנושא התקציב –( זבוב הים התיכון)הלשמניה•
.  מהמשרד והטיפול בו על ידי האגף

דרישה לשיפור  , עסקים ותושבים, מקבלנים–קנסות וגביית הקנסות •
.משמעותי בתחום זה

על חשבון מקיים המפגע ולא  השתת עלויות טיפול במפגע סביבתי •
.קידום הגישה באגף. על חשבון משלמי המיסים

אל מול טיפול  וכתיבת נהלי עבודה ברורים דרישה מתמשכת ליצירת •
.  רשותיתעבודה עם תוכנת פיקוח . במפגעים שונים



2022עם הפנים ל
הגדלת תקציב האגף תוך דגש על תחום הפיקוח והאכיפה בנושא  •

זבובים ופסולת חקלאית, שריפות

מינוי רכז במשרה מלאה לנושא החינוך הסביבתי והמשך הגדלת  •
.התקציב המועצתי לתחום זה

חיזוק החיבור והקשר בין איכות הסביבה והחקלאות•

המועצה והפחתת  בישוביהקמת מערך נאמני איכות סביבה •
.הטמנת פסולת ביתית

של פסולת חקלאית  ערימותתחילת ניקוי המועצה תוך דגש על •
(בתור התחלהערימות15כ)מעורבת 

בניית תוכנית פיקוח ונהלי פיקוח מול קבלני פינוי האשפה והמחזור•

בניית תוכנית קצרת טווח וארוכת טווח לאגף איכות הסביבה  •
בשיתוף האגף האסטרטגי

שימוש באמצעים  . יצירת יומני פיקוח. יצירת נהלי פיקוח ברורים•
.  טכנולוגיים לשיפור הפיקוח


