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 2022מרץ                ישיבת ועדת איכות הסביבה 

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

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

אדרי,  -)מנהלת אגף איכות הסביבה(. דודי אלון )סגן ראש המועצה(, מולי ספקטור , דנה אדמון

 ויטל )פרוייקטורית באגף איכות הסביבה(. -יהודית מימון, יובל בר. דניאל וענונו

 ינון אגם )מנהל מחלקת התברואה(.  : קרינה מיקלאון )פקחית האגף לאיכות הסביבה(.נצלוהת

 : רננה אילן )המשרד להגנת הסביבה(, נמרוד כהן )פקח האגף לאיכות הסביבה(, חסרים

 

בפתח הישיבה הדגישו חברי הוועדה כי כל בעל תפקיד במועצה אשר מוזמן לישיבות הוועדה 

שיבה. בקשות חוזרות ונשנות מפקחי האגף להגיע לישיבות לא נענו.  חייב להגיע ולהשתתף בי

 הישיבה דורשת את השתתפות כלל פקחי האגף בישיבות הוועדה הבאות בהתאם לחוק ולנוהל.

 

 אישור פרוטוקול

 . 2022חברי הוועדה אישרו פה אחד את פרוטוקול ישיבת הוועדה מחודש ינואר 

 

 שינויים באגף: 

תפקידו כמנהל מחלקת איכות הסביבה. הוועדה מודה מאוד לתומר על  תומר מאהלר עזב את 

עבודתו ועשייתו החשובה בשנים האחרונות. ממלאת המקום שלו בתפקיד היא קרינה והוועדה  

קרינה תכין דוח   מאחלת לה הצלחה בתפקיד. קרינה תהיה מ"מ ועוד שנה יצא מכרז לתפקיד.

 רז לפקח נוסף באגף. יצא מכ  חודשי לאגף והיא כבר עובדת על זה.

 

 נהלי אכיפה של אגף איכות הסביבה

התקיימה פגישה בנושא של מנהלת האגף, סגן ראש המועצה ויו"ר הוועדה. מנהלת האגף 

. הוועדה  התבקשה לנסח מסמך של נהלי האכיפה של האגף שישלח לעיון ועדת איכות הסביבה 

מעלה כבר זמן רב את הצורך ביצירת שגרות אכיפה ונהלי אכיפה מה עושים בכל סיטואציה  

   אכיפתית )שריפה, זבובים, גידולים שונים(. 

 

 עונת הזבובים והזבובונים 

ממנהלת האגף כיצד האגף נערך לנושא. כל שנה יש  והוועדה ביקשה לשמוע  העונה התחילה 

היו  חום וחשוב שגם השנה מגמת השיפור תמשך ולא נחזור אחורה.  תחושה של שיפור מסויים בת

 . נעשו פניות למוקד בנושא.  ובחלוציות ויש מכות זבובונים בשדה אברהם ובישע 

מנהלת האגף ציינה שהם מודעים היטב לכך שעונת הזבובים מתחילה. יש בקרה חזקה על מגדלי  

מנהלת האגף ציינה שקבלן התברואה  הסברס שבשלב זה מייצר הרבה פעמים זבובים וזבובונים. 

מטרת האגף שכל הישובים  עובד יפה והאגף מרוצה מהתפקוד שלו. הוא נמצא בפיקוח של ינון. 

 ההדברה תחת פיקוח ינון תברואן המועצה. יעבדו עם קבלן 

שבמצב בו יש מכת זבובים חזקה אף קבלן הדברה לא   ניתן לקבועהוועדה  לפי הניסיון והידע של

מועילים כשהמצב סביר. המטרה  ייםיישוביעזור ולא יועיל. הריסוסים והטיפול הפנים 

מפגעי הזבובים ה של המרכזית בהקשר לזבובים הייתה ותמשיך להיות עבודת פיקוח ומניע

 .בשטח שמייצרים מיליוני זבובים
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ושאלה   הוועדה הזכירה את המפגעים שהתקיימו בשנים הקודמות כגון משק צאן, רפתות וסאברס

כיצד מתכונן האגף לתת מענה מיטבי ומשופר לאיתור המפגעים שמייצרים זבובים ולאכיפה  

מנהלת האגף דיווחה שיש סבב קבוע של פקחי האגף   קשוחה ומרתיעה כלפי מייצרי המפגעים?

בלולים, ברפתות ובשטחים החקלאיים. במקום בו יש ליקויים או מפגעים ישנו שיח של הפקחים  

התרעות וכו'. כרגע הנטל הוא על ינון וקרינה מכיוון שחסר פקח שלישי. המכרז   – עם החקלאים

לפקח השלישי מתקיים כעת. בנוסף עדכנה מנהלת האגף ששינו את שיטת העבודה ולא מנטרים  

יותר לפי אזורים השייכים לכל פקח )דרום, צפון, מרכז(. כל פקח אחראי על שטח אחר ביום אחר.  

 לפקחים. אין שטחים קבועים 

הוועדה הדגישה שאם יש צורך בכוח אדם נוסף לניטור ואכיפה על מנהלת האגף לפנות אלינו  

 בנושא והוועדה תנסה להוביל מהלך של הוספת כוח אדם לאכיפה וניטור מפגעים.

 

 נאמני ניקיון

מי שמוביל את הפרוייקט מטעם האגף היא דניאל ואמיר פלג )יו"ר הוועדה( שותף בהובלת  

התחיל   הפרויקטית הזו יחד עם חבר הוועדה יובל בר, מנהלת האגף וסגן ראש המועצה. התוכנ 

להתקדם וחשוב לנו שיקרום עור וגידים בקרוב. כל חבר/חברת ועדה שרוצים להיות שותפים  

 מוזמנים.  

 

 קרן הניקיון לניקוי שטחים/ישובים במועצה

  2כאמור יש תקציב של  להוציאו לפועל בהקדם.ישנו צוות מצומצם שעובד על הנושא הזה על מנת 

חברי/חברות הוועדה מוזמנים להשתתף   מיליון ₪ שאליו צריכה להתווסף השתתפות הישובים.

ולקחת חלק. הצוות משותף גם לוועדה החקלאית. מובילים אותו סגן ראש המועצה ומנהל  

  150מקסימלי ליישוב הוא סגן ראש המועצה הציג את המתווה. הסכום ה החקלאות אוהד בן גיגי. 

אלף ₪. כל ישוב שיגיש תוכנית פקח האגף ילווה את הביצוע של התוכנית. יתבצעו תוכניות קטנות  

 שיותאמו לכל יישובים.  

 

 מתווה הטיפול בפסולת החקלאית  

הוועדה מבקשת לדעת מה נעשה בתחום הפסולת החקלאית והמערך שאמור לקום עבור הפסולת  

בקשת מסגן ראש המועצה לפעול ככל יכולתו להקמת המערך בהקדם. סגן  החקלאית העתידית ומ

)בעיקר בנושא  המועצה כדי להציג את המערך  ייישוב ראש המועצה עדכן כי נעשו פגישות ברוב  

פסולת גזם וניילון(, את מנהל המערך אלדד לב וכו'. עומד לקום מפעל מחזור ניילון בסופה.  

של   יתחיל לקלוט ניילון חקלאי מהמועצה. ההתקדמותההערכה היא שבקיץ המפעל יעבוד ו

ראש המועצה יש עוד   סגן עדיין איטית ועדיין אין פתרונות קצה לנושא הגזם. להערכת המערך

במקביל להקמת המערך ישנם חקלאים   שנתיים מהיום עד לכך שהמערך יעבוד באופן מלא.

שהתחילו בעצמם לייצר הפרדה במקור של הגזם מחוטים, אחרים התחילו לקצץ את הגזם  

מהחקלאים שהם   20%מהפסולת אחראים  80%של   בחממה ולתכך את הגזם לקרקע. חשוב לזכור

 חקלאים גדולים.

סולת חקלאית כגון מיכלי  פ –הוועדה שאלה מה לגבי זרמי פסולת נוספים מלבד גזם וניילון 

קונדור, חומרי הדברה וכו'. הוועדה ציינה שנושא חומרי ההדברה על שולחן הוועדה כבר שלוש  

ראש המועצה יש פתרונות לנושא והחקלאים צריכים לפנות את   סגן לדברישנים וכלום לא זז.  
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הוא לטפל   הוועדה הדגישה שהמנדט של המועצה וסגן ראש המועצהמיכלי הריסוס לפי החוק.  

הטיפול המועצתי בתחום חומרי ההדברה בכל נושא הפסולת החקלאית ולא רק גזם וניילון.  

 . והשלכתם הוא כשלון מתמשך

 

 צווי ניקוי והליכים פליליים 

, תלמי אליהו ומבטחים. צווים  פריגן –לאחרונה הוציא משרד הגנ"ס צווי ניקוי לשלושה ישובים 

אלו יכולים להוביל לקנסות של מאות אלפי שקלים ולאכיפה פלילית. כמו כן הוצא צו סגירה  

 דקל אגף השריפה הקשה שהתחוללה במקום.  – למפחק תלמי יוסף 

לצד זאת, משרד הגנת הסביבה הורה לפתוח בחקירה פלילית על ידי המשטרה הירוקה נגד ראש  

ושב ישע בעקבות שימוע שנערך במשרד הגנת הסביבה. ראש המועצה בחר שלא  המועצה ונגד מ

להתייצב לשימוע. השימוע התקיים אחרי תהליך מנהלי של מעל שנה נגד מושב ישע וראש 

המועצה לגבי אתר הפסולת של ישע. בעקבות אי עמידה בדרישות המשרד להגנ"ס בהליך המנהלי  

ש לזכור שההליך הפלילי במקרה של עבירות סביבתיות  הוחלט לפתוח בחקירה פלילית בנושא. י

 הוא הליך אישי נגד ראש המועצה וכך גם הענישה והקנסות בעקבותיו.  

ישוב עומד בפני שימוע כגון השימועים נגד ישע ונגד שכאשר  הוועדה הדגישה שחשוב מאוד

ות כלפי תלמי יוסף ויבול חשוב מאוד שיגיע ראש המועצה לשימוע ויראה שותפות ואחרי

. אי הגעה לשימוע בעצם מותירה את הישובים בודדים אל מול  הישובים העלולים לעמוד לדין

המשרד ומחלישה את הסיכוי להגיע להסכמות שיבטלו את הצורך באכיפה מנהלית או בחקירה  

  לדעת הוועדה לאיכה"ס פלילית. איננו יודעים מה הסיבות שראש המועצה לא הגיעה לשימוע.

לא מגיע מספיק לשטח ולא נוכח לראות בעיניו את הקטסטרופה של הפסולת   ראש המועצה 

החקלאית. במקרה זה הוא גם לא עמד לצד הישובים בשימועים שנבעו מהזנחה ארוכת שנים של  

 המועצה של הטיפול בפסולת החקלאית.  

 

 ופסולת חקלאית  אתר דייה

הגנ"ס חברי וועדה ועובדי מועצה  התקיים סיור באתר דייה בו השתתפו גורמי המקצוע מהמשרד ל

מטרת הסיור הייתה לבדוק אפשרות להשמיש בור ענק הקיים באתר לצורך   – )סגן, מנהלת אגף( 

הטמנת פסולת חקלאית. הסיור היה חלק מהניסיונות למצוא פתרון לפינוי הפסולת החקלאית  

וכספיים להשמיש  כחלק מקרן הניקיון שהקימה המועצה. כרגע נראה שישנם קשיים בירוקרטיים 

בהמשך הסיור הגענו  את הבור ונושא הפסולת החקלאית עדיין לא מקבל מענה באתר דייה. 

פסולת עליה יצא צו ניקוי במושב מבטחים. ישנה תחושה של מבוי סתום בהקשר   לערימת

לפתרונות מציאותיים וריאליים לפסולת החקלאית. לצד זאת ישנם צווי ניקיון והמשרד להגנ"ס  

 לוחץ גם בהיבט של קנסות ואכיפה נוספת. 

האכיפה  משרד הגנ"ס שם דגש על הפסולת החקלאית ועל   –יש תנועת מלקחיים שמתרחשת 

ויש את יחידת  בנושא. גם המועצה והאגף מחזקים את האכיפה בנושא השלכת ושריפת פסולת. 

מצד השני הפתרון  מניעת השריפות והפסולת של רט"ג שמייצרת נוכחות ואכיפה בשטח. 

לחקלאים עדיין לא קיים בפועל ומערך הטיפול בפסולת חקלאית לא התחיל לפעול. על הישובים  

לב לנושא זה ולהתנהל בהתאם ולהתכונן בצורה הטובה ביותר, כולל השקעה  והחקלאים לשים 

והענישה על כך הכספית   כספית, למצב בו לא תתקבל יותר השלכת פסולת פיראטית בשטח

 והפלילית תהיה כבדה מאוד. 
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אחוז מהפסולת    50סגן ראש המועצה ציין שאתר דייה הוא אתר מועצתי שמקבל כל חודש 

לדבריו, הוא קיווה שעצירת הכנסת פסולת הבניין תאפשר כניסה של פסולת  ממועצות אחרות.  

. בסיור התברר שמפעילי האתר ומשרד הגנ"ס לא מאפשרים להשמיש את  חקלאית מהמועצה

במהלך הרבה שנים אחורה  הבור הקיים שם ולא עוזרים בהטמנת פסולת חקלאית באתר. 

של תושבי המועצה בנוגע להטמנת הפסולת  המועצה לא עשתה מספיק כדי לשמור על האינטרסים 

 באתר. 

 

 שיתוף הוועדה לאיכות הסביבה בכל דיון ופרוייקט בעל השלכות סביבתיות 

כי נציג הוועדה יהיה שותף   ועדת איכה"סבישיבת המליאה שהתקיימה אתמול ביקש שוב יו"ר 

סביבתי המתרחש במועצה ובכל ועדת היגוי או גוף אחר שמוביל תהליכים סביבתיים   פרויקטבכל 

  הוועדה ביקשהדייה וכדומה(.  פרויקטשריפת פסולת של עזה,  פרויקטסולארי,  פרויקט במועצה )

שתהיה הזרמת מידע רציפה לוועדה כל הזמן. ראש המועצה ביקש לעדכן את הוועדה פעם בכמה  

פים והשתתפות נציגי הוועדה בצוותים מצומצמים של פרויקטים  טונים שוחודשים. הבקשה לעידכ

  פרויקטיםבעלי השלכה סביבתית נדחו על הסף. הטענות של ראש המועצה לפיהם מדובר על 

א גוף ציבורי שאמור לפעול בשקיפות מלאה ולא גוף  יכלכליים לא מקובלת. המועצה ה-עסקיים

ביקשנו הזרמת נתונים לוועדה עם לו"ז הישיבות  דע. עיסקי גרידא שיכול להסתיר נתונים ומי

 השונות, עם סיכומי הישיבות ופרוטוקולים וכו'.  

ומציעה להכין הצעת החלטה למליאה לפיה בכל  בחומרה  את העדר השיתוף שלההוועדה רואה 

יהיה נציג בלתי תלוי של וועדת איכות    מועצתי העוסק בפרוייקט בעל השלכות סביבתיותצוות 

בנוסף הוועדה ציינה שלפי תפיסתה   הסביבה שייצג את האינטרסים של הציבור בתחום הסביבתי. 

סגן ראש המועצה המחזיק בתיק איכות הסביבה צריך להיות שותף פעיל ומרכזי בכל אחד  

 הסביבתיים במועצה.    מהפרויקטים

ה של ראש המועצה היא שבכל הפגישות הקשורות למרחב  סגן ראש המועצה ציין ששיטת העבוד 

בכירים, הוא מטפל וזאת ללא קשר  פוליטי, כלומר פגישות עם שרים ובעלי תפקידים - הממשלתי

הוועדה הביעה את מחאתה על כך שהתקיימה פגישה עם שרת לסמכויות סגן ראש המועצה. 

  . לאיכות הסביבה הגנת הסביבה אליה לא הוזמנו סגן ראש המועצה ומנהלת האגף

 

 פרוייקט פסולת הבניין

הסתיים בהצלחה והאגף מכין שלטים שיוצבו במקומות שנוקו.   שהפרויקטמנהלת האגף עדכנה 

הוועדה הדגישה את החשיבות בהסברה לישובים בהם הייתה פסולת הבניין. להוציא מכתב רשמי  

ליישובים בו יודגש כי אם השטח יתמלא שוב בפסולת המועצה תנקה את השטח הנ"ל על חשבון  

היישוב. יש לציין זאת במפורש אל מול הנהגות הישובים ולהקפיד על אכיפה במקומות שנוקו  

 יש ערימת פסולת בניין בצוחר ג' שהקבלן אמור לפנות.   ם מאוד.בתקציבים גבוהי

 

 עונת המרעה 

האחראית על נושא המרעה במועצה היא אושרה גבאי אחראית השטחים הפתוחים. הפקחים  

עובדים יחד עם אושרה במיפוי מאהלי הבדואים ובפיקוח על הפסולת שמייצרים המאהלים.  
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שטחים ציבוריים/פתוחים ויש לפעול מולם ולהסביר  פעמים רבות הם משליכים פסולת ביתית ב

 היכן יש פחי אשפה. ישנם פגרים שמייצרים מפגעי תברואה. 

 

 מרכזי מחזור מועצתיים

זה קול קורא של משרד הגנ"ס שנדחה  הקול קורא אמור להיות מוגש עד סוף חודש מרץ. 

הוועדה הבהירה שלפי תוכנית העבודה  (. , א"פ הוא נדחה שובאחרי הישיבה מספטמבר לסוף מרץ )

מרכזי מחזור. מנהלת האגף   10של האגף בשלוש השנים האחרונות כל שנה אמורים היו להתווסף 

שלוקח כחודש לזכות בקול קורא ולא ברור כרגע מה הסכום שהמועצה תקבל. השאיפה היא  

 מרכזי מחזור חדשים על בסיס הקול קורא  11להקים 

 

 של המועצהניקוי החצר האחורית 

נוצרה ערימה של פסולת שלא טופלה תקופה ארוכה. מנהלת האגף איגמה משאבים והובילה  

לניקיון האזור הזה שנמצא באזור הבניינים החדשים שנבנו במועצה. הפסולת פונתה לאתר 

הוועדה מודה מאוד למנהלת האגף וביקשה שיהיה פיקוח על הנקודה על מנת שלא  דודאים. 

 ולת תושלך בה שוב פס

 

 גזם גינות ביתי  

מנהלת האגף עדכנה שכל ישוב בחר לעצמו את הדרך שלו לטיפול בגזם. הובלת הגזם למקום  

אין עדיין תדירות קבועה של השירות. היו משברים  מרכזי או איסוף גזם מהמדרכות ליד הבתים. 

הצורך בשירות  . הוועדה הבהירה שהיא מעלה את מול המפעיל אבל עכשיו זה מתחיל להתייצב

שנים. סגן ראש המועצה ויו"ר הוועדה נסעו לפני כחצי שנה לשדות נגב וראו כיצד   3הזה כבר 

)איסוף חודשי מהמדרכות, לוז שנתי מפורסם מראש, קנסות למי שמוציא לא   השירות מתבצע

ה.  בזמן, ניקוי המדרכות על ידי הקבלן שאוסף(. זה המודל שלדעת הוועדה צריך להיות גם במועצ

,  המערך התחיל בסוף תקופת בשמת ומאז יש חבלי לידה. לצד זאת לא יצא שום פרסום מועצתי

שום תהליך הסברה מול התושבים על זרם פסולת ושירות חדש שנכנס. לפי גישת הוועדה צריך כל  

לצד זאת הוועדה שיבחה את השירות שהתקיים  .  חודש, יום קבוע בו מפנים גזם גינות מהישובים

. לפי מנהלת האגף החברה תקצץ  מקווה שהוא ימשיך להתקיים ויהפוך לקבוע ומבוססעד כה ו

בנוסף לדבריה יצא פרסום לתושבים לאחר  את הגזם בתוך היישוב והוא ישמש לחיפוי קרקע. 

 שהשירות יהיה מבוסס ומתואם מול כל הישובים.  

 

 עדכוני הסברה סביבתית 

מיני חתכי אוכלוסיות ואירועים סביבתיים שונים )הוועדה  דניאל עדכנה שנבנה לוח שנתי של כל  

 ביקשה לקבל את הלוח הנ"ל(.

הוקמה סיירת כלניות בזמן "דרום אדום" בעזרת מכינת חולית. חולקו שקיות אשפה ובוצעו  

פעולות הסברה מול המטיילים )רעים, גשר החבלים(. בנוסף פתחה המועצה קבוצה של עובדי  
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טח". העובדים יצאו כל שבת לשטח לפעולות הסברה ואיסוף פסולת.  מועצה בשם "עיניים בש

מנהלת האגף עדכנה שתגבור הפחים של עמותת  בנוסף הוצבו שלטים בעברית וערבית בשטח. 

התיירות עשה נזק מכיוון שיש בשטח פחים מוטמנים. אם מניחים פח ירוק לא משליכים 

ואז מתחילים להשליך מחוץ לפחים  יו במוטמנים וזורקים בפח הירוק הזמני שעולה על גדות

שותפי פעולה מוצלחים עם רט"ג, מג"ב וגורמים  במהלך דרום אדום  . לצד זאת היו  ויוצרים מפגע

 נוספים בשטח. 

של  יש שירות איסוף מהמדרכות ויש איסוף   –דניאל עדכנה על נושא הפסולת האלקטרונית 

פעילות חינוכית בבתי הספר ואחה"צ  בנוסף תהיה ישובים במועצה.  21מכשירי חשמל קטנים ב

בקהילה בנושא מוצרי חשמל. השנה זה יקרה בחודש אפריל בחלוציות עם ביה"ס נועם נצרים.  

לחלוציות ונקווה שבשנה הבאה הוא יכנס גם למערכת   סלהיכנהעניין של חינוך סביבתי מתחיל 

 הלימודים בחלוציות.  

  –הוועדה ביקשה להמשיך ולחזק את הפרסום בתחום המחזור . . לחזק את זה יחד עם הדוברת

פח כתום, פח כחול, מוצרי חשמל, גזם גינות וכו'. אין דבר כזה יותר מדי פרסום בתחום הזה של  

 איכות הסביבה ומחזור 

מנהלת האגף ביקשה מהוועדה לעזור בתקצוב סרטון הסברה בתחום איכות הסביבה במועצה  

 ב יום העצמאות. הוועדה אישרה בקשה זו פה אחד.  שיוצג באירוע המרכזי בער

 


