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 2022ינואר               ( ZOOM)  ישיבת ועדת איכות הסביבה

בן יעקב, עמי אוליאל )נציג ציבור(, עדי חמאווי )נציג  -: אמיר פלג )יו"ר(, רויטל דג'אווינוכחים

  הילה קטריאריק דניאל, אלה פלד )נציגת ציבור(,   מרק מרקוס )נציג ציבור(, איתן אהרון, ציבור(,

, עדן פלד )מנהלת חינוך סביבתי(,  )מנהלת אגף איכות הסביבה(. דודי אלון )סגן ראש המועצה(

 . שחר יסינובסקי )היחידה הסביבתית נגב מערבי(

ומר מאהלר )מנהל מחלקת איכות סביבה, מ.א.  ת  .אדרי-דנה אדמון, מולי ספקטור  – התנצלו 

 .יובל בר ן,יהודית מימו, ל(אשכו

קרינה   ,)פקח האגף לאיכות הסביבה(  כהן : רננה אילן )המשרד להגנת הסביבה(, נמרודחסרים

  )פקחית האגף לאיכות הסביבה(.

  הוועדה הדגישה שהיא חשה שינוי לטובה בחודשים האחרונים. האגף נהיה הרבה יותר שירותי

רוצה  הוועדה. מרגישים שיש מי שמתייחס אליהם ברצינותמהווה כתובת לתושבים והתושבים ו

 מנהלתו על כך. ל אגף וללשבח ולהודות 

 

 צווי ניקיון לישובים

המועצה.   ייישוב סגן ראש המועצה ציין שיש עליית מדרגה ברמת האכיפה של משרד הגנ"ס כלפי  

אבל האכיפה מתחזקת. ישנה בעיה גם עם אתר דייה  ישנה התקדמות בטיפול בפסולת החקלאית 

סלק אליו פסולת חקלאית. המועצה לא מצליחה לקבל תשובות ממשרד הגנ"ס וממי  והאפשרות ל

המועצה תנסה בינתיים  שמפעיל את אתר דייה. ישנן תביעות פליליות נגד הישובים ונגד המועצה. 

יל ולייצר מתווה ביניים עד להפעלת מערך הטיפול בפסולת החקלאית וזאת לאור צווי  להתח

אתרי מפח"ק בישובי המועצה שעברו מסלול של רישוי  כמעט הניקוי. חשוב לזכור שגם אין 

 ויכולים להוות אתר זמני.  

 

 נאמני איכות הסביבה 

חשוב ומשמעותי ליצירת שינוי ממשי בתחום הסביבתי במועצה. הכוונה היא שהמערך   פרויקט 

. התקבל תקציב ממשלתי וכעת עובדים על הוצאת ההליך לפועל. הוקם  2022יוקם במהלך שנת  

צוות שמורכב מחברי האגף והוועדה. מי שתוביל את הנושא היא דניאל יחד עם אמיר )יו"ר ועדת  

ם גם מנהלת האגף, סגן ראש המועצה ויובל בר מועדת איכה"ס. נשמח  איכה"ס(. בצוות נמצאי

משותף של הוועדה והאגף עם   פרויקטלהצטרפות ומעורבות חברי ועדה נוספים לצוות. מדובר על 

ניסיונות דומים להקמת מערך מתנדבים באשכול וברשויות אחרות לא  אחריות הדדית עליו. 

את המסגרת והתנאים להצלחת הפרויקט. המומחיות   הצליחו אבל אנו מאמינים שבאשכול נספק

של הילה בתחום גיוס והפעלת מתנדבים, מודל הצח"י שעליו אנו רוצים להתבסס והעובדה שיהיה  

סיבות לאופטימיות. הכוונה היא שהנאמן   נותניםבעל תפקיד באגף שינהל את מערך הנאמנים  

יה בקשר עם המזכירות ועם המועצה  בתחומי המחזור והקיימות. הוא יה  תיישובייהיה כתובת  

וסביבתיים. מנהלת האגף ציינה שהקמת   חינוכיים- ויוביל את הנושא גם בהיבטים קהילתיים

המערך יכולה לייצר שינוי משמעותי מאוד במועצה. נאמן הסביבה יוביל שינוי תודעתי וחינוכי  

כלים מקצועיים וליווי  השלב הראשון יהיה איתור הנאמנים ובניית תוכנית הכשרה עם בקהילה. 

הוא     סגן ראש המועצה מחזק מאוד את הפרויקט ואת החזון שבו ויתמוך בו ככל יכולתו.צמוד. 

רואה בפרויקט הזה פרויקט דגל שיכול להוביל לשינוי בישובים בתחומים של חינוך, מחזור ואף  

יו"ר הוועדה הזמין את חברי הוועדה להצטרף לצוות המצומצם שיוביל את   חסכון כספי.
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הוועדה ציינה כי יש לנסות ולהרחיב את מעגל השותפים לנושא הסביבתי וכי יש  . הפרויקט

בנוסף יש לנסות להבין כיצד משלבים  ים רבים מהתחום שהם כרגע מתחת לרדאר. בישובים פעיל

גם בני נוער בפעילות זו. מנהלת האגף ציינה שמהלך נאמני הסביבה יכול להוביל להקמת ועדות  

 איכות הסביבה בישובי המועצה.

 

 מיליון ₪ שאישרה המליאה(   2קרן ניקיון מועצתית )

המשותפת של ועדות איכה"ס והחקלאות. כעת צריך לעבור  המליאה אישרה את הצעת ההחלטה 

לפי החלטת המליאה סגן ראש המועצה ומנהל  לשלב היישום ולהבין כיצד בונים את התוכנית.  

החקלאות יובילו זאת בגיבוי ופיקוח של הוועדות. סגן ראש המועצה ציין שהתוכנית המשותפת  

  קיום הישיבה הוקם הצוות והתכנס פעמיים(. חשובה ותצא לפועל. הצוות יקום באופן מיידי )מאז

האם בישובים מסוימים? חשוב   האם בצירים ראשיים? –צריך להחליט במה תתמקד התוכנית 

חברי הוועדה מוזמנים להיות   שיהיה סנכרון ותכנון על מנת שהכסף הקטן יוביל להשפעה גדולה.

 שותפים בצוות המצומצם 

 

 חינוך סביבתי 

תוכנית החינוך הסביבתי עובדת כבר השנה השלישית. רצים בשלושה בתי ספר  עדן עדכנה כי 

יסודיים וחטיבת ביניים. יש ימי שיא, סיורים, תכנים וכו'. היה הפנינג של "שלישי ירוק" בשילוב  

יש  לתיים הסביבתיים בישובים מתקדמים. אחד הסתיים במלואו.  אגף החינוך. הפרויקטים הקהי

 פרויקט בנווה אשכול ופרויקט של השומר הצעיר ובקיבוץ ניר יצחק.  

התוכנית תועבר על ידי  חינוכית סביב נושא הפסולת החקלאית. -יש ניסיון לייצר תוכנית קהילתית

חיים חזן שעובד במו"פ ערבה ועובד גם באשכול. הנושא יהיה מחזור של פסולת חקלאית והדברה  

 וריסוסים טבעיים וביולוגיים. 

הרשת הירוקה    הייתה השתלמות של יומיים של למידה חוץ כיתתית לגננות. -גנים ובתי ספר 

יור מוצלחים לבתי הספר. גם התוצרים בבתי  היו ימי ס  עובדת כספק של המועצה בגני הילדים.

הספר יפים מאוד. כל בית ספר צריך לייצר מוצר רשותי. "שחר אשכול" עשו כיפה גיאודזית ושני  

 בתי הספר האחרים עדיין מתכננים.  

הוועדה ציינה שיש לכנס שוב ישיבה רחבה של כל הגורמים של החינוך הסביבתי במועצה ולייצר  

בית ספר   –סדר העדיפויות. דובר בישיבה על כל נושא הכשרות בתי הספר   תודעה שהנושא בראש

עדן תשים דגש על הנושא של פרק א' בקול  ירוק וכו' שהמשרד נותן והמועצה לאו דווקא לוקחת.  

 הקורא שמכשיר בתי ספר ירוקים ונותן תקציבים לתחום. 

 

 הסברה סביבתית 

אין כרגע פתרון משמעותי במועצה. עדיין לא יצא פרסום   –נושא פקדון על בקבוקים גדולים 

של ואקום של מספר שבועות או   תמהיווצרומועצתי לתושבים בנושא זה. הוועדה הביעה חשש 

יש  חודשים במהלכו כלובי הבקבוקים מפונים אבל לתושבים אין פתרון אחר למחזור הבקבוקים. 

מנהלת האגף ציינה שכל סופרמרקט רון.מודעות של האגף לקושי הקיים וניסיון למציאת פת

מחוייב לקבל את הבקבוקים. מנהלי הסופרים והצרכניות מודעים לזה ופתחו ספק מול תאגיד  

מנהלת האגף ציינה שיוכפלו הפחים הכתומים ושבקבוקים ללא תווית ניתן לזרוק בפח  אל"ה. 

 הכתום.  
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. תלמידי מכינות מהמועצה  משתמשים בדרום אדום כפלטפורמה להשפעה והסברה –דרום אדום 

  המנעות מחד"פ ועל יקימו עמדות הסברה בשטח. יחלקו שקיות אשפה למטיילים, יסבירו על

שימוש בכלים רב פעמיים ועל הנזק מכניסת מטיילים לשטחים חקלאיים. יש ניסיון לשלט את  

 עם עריית רהט(.   ףהאזור בעברית ובערבית )שיתו

המטרה היא שמרכזי המחזור לא יהיו החצר    –ול קורא( מפגש רב מוח על מרכזי המחזור )ק

בגלל הקורונה המפגש  האחורית של הישוב אלא יהיו משהו מיוחד ויצירתי שיהיה במרכז היישוב. 

סביבתי  -שעוסקים בשינוי תודעה חינוכי  םתעשייתייבוטל אבל האגף נמצא בקשר עם מעצבים 

 דרך פרויקטים כאלו. הוועדה תעודכן על ההתקדמות.  

 

 עץ  קמיני

נושא כאוב שעוסקים בו במדינה כולה. במיוחד באזור הכפרי. מגיעות כל הזמן פניות תושבים  

הוועדה מבקשת שיוקם צוות מועצתי  שמבקשות טיפול בנושא והטלת מגבלות על קמיני עץ. 

 לבחינת הנושא.  

 

 קולטי שמש סולאריים בגבול עם עזה 

ראש המועצה מתעלם מהוועדה בהקשר זה ולא יצר   הנושא צופן בחובו סכנות ופגיעה סביבתית.

עמדת הוועדה היא  שיש לו השפעות סביבתיות נרחבות.   הפרויקטקשר עם הוועדה כדי להציג את 

ראש המועצה מייצר    נציג הוועדה היה צריך להיות חלק מהצוות המועצתי שעוסק בפרויקט.ש

טוח שמשתלם כלכלית למועצה  לא באת הוועדה כלל.   מעדכן פרויקטים סביבתיים רבים ולא 

לפתח את הפרויקט הזה אל מול הסכנות הסביבתיות והבריאותיות שהוא עלול לייצר. הוועדה  

עם ראש המועצה ולשמוע את כל הפרטים על הפרויקט על מנת להחליט על עמדתה   שתבקש להיפג

ל שטחים  שחר יסינובסקי ציין שעמדת היחידה הסביבתית היא שאין לשים קולטנים עבנושא. 

. היחידה הסביבתית לא מכירה את התוכנית חקלאיים פתוחים אלא על מבנים קיימים

 המועצתית לפרוס סולארי על גבול עזה.  

 

 פרוטוקולים 

הוועדה ביקשה שיהיה מעקב אחרי הפרוטוקולים והנושאים שעולים בהם. האם הנושאים  

האם יש התקדמות? שינוי? יו"ר הוועדה יכין מסמך על בסיס הפרוטוקולים ויעבירו   מטופלים?

יו"ר הוועדה ציין כי  לייצר תמונת מצב בנושאים השונים שהעלתה הוועדה.  למנהלת האגף על מנת 

קבלת דוחות חודשיים מהאגף יכולה להוות פתרון מסויים לנושא זה. מנהלת האגף הבטיחה  

 בו בקרוב.  שהדוחות החודשיים ישו

 

 וחד"פ מדיחי כלים

מנהלת האגף ציינה שהתקבל הכסף מהקול קורא של מדיחי הכלים לגני הילדים. מי שאמור  

להוציא לפועל את ההתקנה של המדיחים הוא מדור הגיל הרך באגף החינוך ואגף איכה"ס יעזור  

וונה היא  להם בנושא. המטרה היא להפחית חד"פ עד לצמצום מוחלט של השימוש בחד"פ. הכ 

הוועדה   שבהמשך התהליך לא יהיה חד"פ בכל מוסדות המועצה. יש קול קורא אחר שעוסק בכך.

ציינה שנושא החד"פ עלה כל פעם בוועדה. דרישה לאמירה ברורה בנושא זה מצד הנהגת המועצה  

והכרזה על מועצה ללא חד"פ במוסדותיה. סגן ראש המועצה ציין שכשיגיעו המדיחים למוסדות  
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צה יעשה מהלך מקביל של איסור חד"פ במוסדות המועצה. מנהלת האגף ציינה שיש אגפים  המוע

כגון אגף שירותים חברתיים ומרכז קהילתי ואגף   במועצה שכבר עברו לשימוש בכלים רב פעמיים

ועדת איכה"ס ציינה שהשאיפה היא שלא יהיה מדובר  יש גם מהלכי הסברה בנושא זה.   איכה"ס.

עם מסר ברור לעובדי המועצה   ומתואם , הצהרתיאגפי אלא במהלך מועצתי הכרזתי-פרטני בהליך  

    מוש נרחב בכלי חד"פ. יואזרחי המועצה. גם בישיבות המליאה ישנו ש 

 

 פינוי פסולת בניין

המועצה בשיתוף אשכול רשויות נגב מערבי עומדת בפני סיום פרויקט ניקיון פסולת הבניין. יש  

אבים נוספים על מנת להגיע למקומות שלא נוקו בפרויקט הנוכחי. הוועדה  שאיפה לגייס מש

 ביקשה לקבל דוח ועדכון מסודר על כל מה שנוקה בפרויקט. 

 

 ניקוי מתחם הגרעין בישע 

במקום הוצאו צווי ניקוי. ניתנו   .אמור להסגר בהמשך. הגוף המנהל שלו לא מעוניין בו המתחם

סגן ראש דוחות ועוד. יש שם בעיה נקודתית שנוגעת לפחים. הנושא מטופל. הפחים יוחלפו. 

לפעול נגד העסקים  ו  העסקיםהמועצה ציין שיש למועצה כוח לייצר סנקציות וכלים מתחום רישוי 

 הללו.  

 

 וזבובונים זבובים

לונות לאחרונה בעיקר מקיבוץ נירים וזה מטופל. יש  ינון עדכן שהמצב בשטח יחסית טוב. היו ת

מאזור חבל שלום שמתריעים מפני מכת זבובונים כמו בשנה שעברה.    בעיית זבובונים ויש קולות

 . זבובונים שמגיעים בעיקר מסברסיםהאגף פועל בנושא ומקדיש לזה זמן כדי למנוע מכת 

 

 ולשמניה  זבוב החול

. ינון  מקרים!( 12ל 10)בין  החול. לאחרונה נוספו מקרים בקיבוץ רעיםישנה עליה בעקיצות זבוב 

ברעים. ישנו קצר בין משרד הבריאות   לשמניהציין שלא קיבל דיווח ממשרד הבריאות על  

הדיווחים אמורים להיות  . ידועים מקרים באורים ושם כן התקבלו דיווחים. והמועצה בנושא

ר הוועדה ציין שהנושא הולך עם הוועדה כבר מעל  יו"מדווחות אוטומטית למשרד הבריאות.  

לשנתיים. היו תקציבים לטיפול במאות אלפי שקלים שלא נוצלו. גם הקצרים בין המרפאות לבין  

משרדי הבריאות והגנ"ס והמועצה ידועים. יש לייעל ולשפר את הטיפול בנושא הזה שפוגע קשות  

 .  ספים למניעה והסברהיש צורך להשיג תקציבים נובבריאות תושבי המועצה. 


