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 בה הגנת הסבי ועדתפרוטוקול 

 

  11.4.19חמישי שהתקיימה ביום  ת הגנת הסביבה ועדפרוטוקול ישיבת 

גרנוב, אביטל תבור, שחר איתן, אפרת אורן, מיכל זיו, גיל אשל, שלומי רוני  משתתפים:

 מזרחי

 - נעדרו:

 

 

 על סדר היום:

 

 ועדהבונרצה לקדם מה  –היכרות  .1

 שלומי -"מ תוכנית אגף שפת סקיר .2

 שעומדים בפני הוועדהסקירת אתגרים  .3

 

 :והמלצותדיון 

 

  – 1סעיף מספר 

 שימור קרקעם, עוסק באגרונו  -גיל אשל דיון
להוביל שינוי, הורדת החותמת הסביבתית של בנימינה מעוניין 

בור ממודל אירופאי בו לע אשפהטיפול בנושא הגבעת עדה , ו
קאי בו הפסולת למודל האמריפסולת באחריות הרשות המקומית ה

 )גודל ותכולה(באחריות התושב. 
מנוע מלעסוק בוועדה  –עובד משרד החקלאות גיל ילוי נאות ג

 בענייני חקלאות

 הורדת נפח התנועה בכל המישורים, חבר מועצה –שחר איתן 

נושאי הגנת הסביבה יחד עם חיבור חברת מועצה,  –אביטל תבור 
 חינוך לילדים

הפחתת  של  מצטרף לאמירה .קורסי פרמהקלצ'ר אנימטור, עשה –רוני אורן 

ה דרך לאכיפמבקש לבדוק האם ניתן לפעול  .החותמת הסביבתית במושבות
 של המועצה. חוקי עזר

  המקצועיחבר מתוך תפקידו מנהל אגף שפ"מ  -שלומי גרנוב
 חשוב גבוה לא את היום יום. מבקש שהוועדה ת

עומד  .אפס פסולת, ייצור חשמל מהטבע וןחז,  שנים קדימה 5-10הסתכלות 
 בשוטף חברי הוועדה  לרשות

  אסדות הגזהרחקת נושא  –מיכל זיו 

. נושא הפחתה משמעותית של פסולת להטמנה , חברת מועצה– מזרחי,  אפרת
 רווחת התושבים.שובו לכספים הרבים שיחסכו יה
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 - 2סעיף מספר 

 

 :שלומי  דיון

 , אין פח כתום.אין כיום הפרדה לשני זרמיםדה וגבעת עבבנימינה  -אשפה

, . המהלך ילווה בהסברה לתושביםו הפחים הכתומיםוכנסמהלך חודש יולי יב

 תמיר והמועצה. י תאגידע" –צב שמתוק

 .גישים לתושביםמיכלים כתומים במקומות נ 100-120ברחבי המושבות יפוזרו 

 מעבר הדרגתי - לגבי פסולת אורגנית 

 ומפוסטרים בייתים יכולים לתת מענה ראשוני.ק חלוקתמאמין ש

)ללא שקיות(  והפנייה לטיפול במפעל  פחים חומים אישיים או שכונתייםבהמשך 

 בית אל.החדש שנבנה ע"י 

 המטרה הפיכת הפסולת האורגנית לקומפוסט אמיתי או שריפה במתקן ביוגז.

  - פינות מיחזור חדשות

מרכזי  20יוקמו ובמקומם רים ברחובות הקטנים שמפוזיבוטלו מרכזי המיחזור 

 זכוכית , ביגוד, קרטון, נייר בקבוקי פלסטיק  -שיתנו מענה כולל  מיחזור גדולים

 .פח כתום ופח ירוק

בזכות הפח . המטרה הינה להוריד יום פינוי או מספר הנפות של המשאיות

 .משמעותיכספי  חיסכוןשנה אפשרות להביא להכתום י

 של מיכלי האשפה השונים.שקל ונפח מדידה של מניתן לקדם  -עתידית

קיימות  – תלט על העשבייהש, שטחים גדולים, קושי להמורכבנושא  – גינון

החלטת לעניין גינון אינטנסיבי או  –טבע עירוני / גינון לטיפול ב שונותגישות 

 .אקסטנסיבי

 .צוות מקצועינרצה לבחון את הנושא יחד עם 

המתוכננות ופיזור הפחים  שלומי יעביר מיפוי של פינות המיחזור .1 המלצה

 .תומים לעיון ותגובותהכ

/ שכונות שביםחינם לתו בדיקת ייתכנות לחלוקת קומפוסטרים .2

 בקומפוסטר . לטיפול  והדרכהם/ות להצטרף כולל המעונייני

גינון בתחום צוות מקצועי הרצאה/למידה /מפגש -לישיבת הוועדה הבאה .3

 לקדםאפרת באחריות  – בכלל.ו יימאבר ק

 

 (:איתי וויסברג)לאחר פגישה עם  אתגרים שעומדים בפני ועדת הגנת הסביבה דיון

 אסדת לוויתן תהיה במקומהכפי שמסתמן  –מאבק בגז  .1

סימולציות . נעשות "יום שאחריל" דיון באיגוד עריםמתקיים 

חירום ארוע .  חלילה בק"מ מהחוף 45ק"מ מהחוף +  10של לתרחישים 

 .אין מנגנון שיודע להתמודד עם זה

. נרצה תרגול חירום –כלים להתמודדות ברכבת. ברום ואמוניה שינוע  .2

 איגודמול הינה התנהלות ההיות והנושא הוא ארצי . מיגוןוניטור לקדם 
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 ערים.

 

. עלויות –נפח ומשקל  –הפרדה קרוב למקור / הפרדה במקור –מיחזור  .3

 דיון לעומקים צריך להתקי פח כתום הכנסת 

 יב המושבות חים הפתוחים סבברחבי השטהם פסולת בניין ואסבסט מז .4

 . איגוד עריםבמסגרת לטיפול ות שת"פ בין המועצ

ניתנת לביצוע רק אם . האכיפה חוק עזר עירוני / הסברהקיים  –קמינים  .5

 .הגיע "צוות מריחנים" שקובע שקיים מפגע

 תרון הארובה. רי הבנייה החדשים נדרש להראות את פבהית

 אנו לדרךיצ -לדתאורת  .6

)קיימת  מים מושביםקדם פרויקט רק תאגיד יכול ל –מים מושבים  .7

 .רקעמחלוקת לגבי התועלת והנזק שמים מושבים מחוללים בק

*** 

 :קידום/ נושאים ל נושאים שעולים ע"י חברי הוועדה כאתגרים

 .לבתי ספר ירוקיםהפיכת בתי הספר מקדם  –שחר  .8

 צמחיה מאפשרת חילחול  –נגר עירוני בעיה ארצית  נושא -גיל  .9

 ם, כיכרות כך שיקלטו נגר לחילחול.תכנון גני

קות של תוצאות הבדיפרסום באתר המועצה איכות מים שקיפות בעניין  .10

 .לל כלור( והכימיות )כוהמיקרוביולוגית 

ל[ינוי יבה מהמשרד להגנת הסבקיים תקציב יין וד ערים לענגבאיבדיקה  .1 המלצה
יון השטחים הפתוחים ניק " סביבה שווה"ם פתוחים פרויקט שטחי

 במיגזר הערבי
 

 

 

 

 רשמה: אפרת


