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' חשון תשפ"ב א

6.10.21מפגש ועדת איכות הסביבה מיום סיכום 

.התקיימה פגישה בוועדה לאיכות הסביבה  19:30-22:00בין השעות   6.10.21בתאריך 
 הפגישה התקיימה בחצר היחידה הסביבתית שבבניין המועצה.

 :משתתפיםה
ברקאי  ויתקון  הועדה  –  רונית  שמולביץ  ,  יו"ר  הסביבתית,    – יניר  היחידה  מנהל 

רכזת קיימות וחינוך    –  נופר ששון עופראסתי אוסובסקי,    עמית שור,נדב גופר,  כר שהם,  יענת א   -נציגי הישובים 
 . מזכירת היחידה הסביבתית – , ענבל פרגסביבתי

 ממושב מצליח. אבגיאיריס   משתתפים אורחים:

ועדה, רונית ויתקון ברקאי: פתיחה ועדכוני יו"ר ה

אילון   • מערת  להצלת  התוכנית  המאבק  דבר  של  ובסופו  למיתון הצליח  מים  לאיגום  נשר  במחצבת  להשתמש 
 בוטלה )יפורט בהמשך ע"י נדב גופר(.  תשיטפונו

שהפגיש את מנהלי האגפים והמחלקות   פורוםבחודשים האחרונים התקיים    –אגפי לקיימות במועצה  -פורום בינ •
להכשרה בתחום הקיימות. בסיום תוכנית ההכשרה מנהלי המחלקות יצרו פרויקטים שבתחום הקיימות אשר  

 . הפורום ימשיך להיפגש גם בהמשך השנה. 2022ישובצו בתוכנית העבודה לשנת  

וע של המשרד, אשר התמקד  השרה, המנכ"לית ואנשי מקצ  –  מפגש ביוזמת הועדה עם המשרד להגנת הסביבה •
ראשת המועצה, רונית ויתקון ברקאי, יניר שמולביץ   -. מטעם המועצה השתתפו רותם ידלין  א מפעל נשרשבנו

ודרשה מאנשי המקצוע במשרדה שקיפות.    תה קשובהיויועצת האוויר של המועצה הגב' קרין טננצפ. השרה הי
 /PM2.5להוסיף אנלייזר לחלקיקי בשמיעת טענותינו מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה דרשה 

 . יניר הוציא מכתב מטעם היחידה הסביבתית בנוגע לאכיפהכמו כן, 

: יניר שמולביץ –  עדכוני היחידה הסביבתית

המכרז   • נסגר  מיחזורהשבוע  פינות  בישובים.  לשדרוג  יבוצע  אשר   , מכונות    חדשות  לגבי  מה  שעלתה  לשאלה 
לדחיסת נפח האריזות, הוסבר כי עלותן של מכונות אלו גבוהה מאוד.  במענה לשאלה מה לגבי פרסום נתונים על 
מנת שהתושבים יבינו את החשיבות והתועלת במיחזור, קיימים נתונים על סך כמות הפסולת  הממוחזרת מידי  

במועצ ייקשנה  אשר  תהליך  של  בתחילתו  אנחנו  ישוב,  כל  ברמת  ניתוח  עדיין  אין  תפרסם   חה.  המועצה  זמן. 
המודעות  את  יעלה  המיחזור  פינות  ששדרוג  מקווים  ואנו  שבמיחזור,  התועלת  את  המבהיר  סרטון  בהמשך 

ההסברה.   והמוטיבציה של הציבור. כמו כן היחידה הסביבתית תשמח לסיוע של צוות הפסולת של הועדה בתחום

 נפתח מכרז למנהל תברואה על מנת להגדיל את כוח העשייה.  – שינויי כוח אדם •
מפקחי הסביבה עובר לאגף לתכנון ובניה ולכן נפתח מכרז לפקח סביבה.בנוסף, אחד 

-היחידה פועלת בשיתוף מחלקת תשתיות לשיקום החורשה הקיימת באזור בתי הספר של בית – חינוך יער •
 שמונאי, אשר תשמש את בתי הספר בשיעורי חינוך יער. ח

לשאלה שעלתה לגבי השקעת חינוך הילדים למיחזור, הוסבר כי נכון להיום המאמץ מושקע בחינוך להפחתת 
 קיבלו מכלים להפרדת פסולת.  –ו פסולת, ובנוגע למיחזור בתי הספר אשר ביקש

אוטובוסים למצעד מבתי הספר: איתן, גוונים ויתכן גם שחקים.  3מטעם המועצה יצאו  –מצעד האקלים  •
אסתי: במסגרת ההפגנות הצפויות למען הכרזה על מצב חירום אקלימי, יתכן ותהיה נקודה בצומת ביל"ו. 

 :עדכוני צוותים
 נדב גופר:  – צוות שטחים פתוחים

מערת איילון, גילינו באמצעות הפייסבוק על תוכנית ענקית שמטרתה להקים מסילת רכבת, אשר יגרום לסגירת  
נחל אילון ולרצון לתפוס את מי הגשמים במעלה הנחל ולהפניה לתעלה לכיוון הים. הרעיון היה להציף סדרת  

זו שבאזור מפעל נשר. לפני   מערות ומאגרים תת קרקעיים  שנים אותרו רשת    13מחצבות שהגדולה בהן היא 
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צורים  יובתוכם יצורים במערכת אקולוגית סגורה המנותקת מהעולם החיצון. מערכת זו התפתחה במקביל וה
למאבק התנגדות  בה אינם קיימים באף מקום אחר. אם יציפו את המערה היצורים לא יוכלו להתקיים יותר.  

א למפות  היה  הראשון  הדבר  מומחים.  קבוצת  התארגנו  האקו זה  הכרנו  -ת  בתחום.  העניין  בעלי  של  סיסטם 
שותפים ויצרנו קשר עם כולם. פיתוח קשרים זהו דבר מאוד חשוב לפעולות עתידיות. בנוסף, נאסף חומר רב.  

בשם פורום שטחים פתוחים ובשם מכיוון שאסור היה להתנגד בשם הועדה לאיכות הסביבה, ההתנגדויות הועלו  
דבר התוכנית בוטלה, אך יש ללמוד מהתהליך להמשך. כדאי ללמוד את כל תוכניות  מנהלת קיבוץ גזר. בסופו של  

את   שמייצרים  סביבה  פעילי  רשת  לנו  אין  מדי,  קצר  בזמן  לפעול  בצורך  נתקל  שלא  מראש  והפיתוח  התכנון 
 לקדם קורס פעילים. לדעת נדב יש צורך הבאזז..

 
 . 2022יניר: אנו בודקים קיומו של קורס כזה לתוכנית 

קיים מפגש של כל האנשים האלה בחודש  ל: יש הרבה פעילים בשטח, כל אחד בתחומו. חשוב לי  עופר-ששון  ופרנ
דברים.   הרבה  לבצע  מצליחה  היחידה  שבזכותם  באמת  קיימות  שקורה  מה  של  תמונה  לתת  יכול  כזה  מפגש 

 בשטח.
בניהול המתנדבים בתחום.  נדב: כדי לנהל את מערך המתנדבים צריך כוח אדם נוסף של רכז קהילה שיעסוק  

 חברי הועדה יוכלו לסייע לו בהצגת דוגמאות לפעולה וחניכה של צוותי פעולה. 
 

 :אסתי אוסובסקי – צוות גגות סולארים
  נותנת קבוצת רכישה לא התברר לאסתי שלאחר הכנס המוצלח, קבוצת הטלגרם להמשך הליווי לא עבדה טוב. 

  ןהנחה משמעותית. המועצה אינה יכולה לקדם את הנושא מעבר לכנס מבחינה משפטית. סוכם שנופר תית
הכנס על מנת שאסתי תוכל לחזור אליהם להבין האם הם מעוניינים בהמשך התהליך   י לאסתי רשימת מתעניינ

 למענה על שאלות. היועץ ובמידה ולא , להבין מה מפריע להם להמשיך. ניתן יהיה לארגן פגישת זום עם ז'רמי  
 

 צמצום זיהום אוויר
 בכביש שמוביל לשעלבים חברי הועדה מבקשים שתהיה לתאורה אפשרות לכיבוי חלק מהשעות. 

 
 נופר ששון עופר:  –חודש קיימות 

 ארועים מתוכננים: 

• 19/11green Friday   -  שוק החלפות  2ירידים של קח ותן, מכירות יד    -אירועי אנטי תרבות הצריכה ,
 של זרעים, הרצאות וסדנאות מיחדוש.

 פעילות לכל מובילי/ מתנדבי היחידה הסביבתית בחצר היחידה הסביבתית.  26.11 •

 בשיתוף ליאורה מנהלת הישובים. -אקולוגיים -יצא קו"ק ליישובים לקיום אירועים קהילתיים •

 יצא קו"ק לבתי הספר לחגיגות חנוכה אקולוגיות+חלוקת ערכות כלים רב פעמיים לבתי הספר.  •

 הפרדת פסולת, הנחת פחי ההפרדה בבניין המועצה.  -פעילות לעובדי המועצה •

 תתקיים פעילות ייחודית למועצות הירוקות לקראת חנוכה.  •

 הילדים בימי שישי. הליכהבגני ילדים: פעילות עידוד הליכה ברגל לגני פעילות יום  •

 רונית: כיצד הועדה יכולה לסייע בקיום ארוע בחודש הקיימות. 
 נופר: נשמח לעזרה בארגון מפגש הפעילים.

 
שוהם תשמח להיות חלק מצוות לארגון הפעילות. תפורסם פניה לשאר חברי הועדה שלא נכחו בפגישה  -ענת אכר

 זו לבדיקה מי יוכל להצטרף לצוות. 
 

 
 פרג סיכמה: ענבל 
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