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 נוכחים: גיל אטלי, טל גבורה, איתי ענר, אלי גרונר, שושנה דן.
 נציג ארגונים ארציים. -נדב טאובהחבר מליאה.  –חסרים: מוטי יעקובי 

אורחים: מיכל גולן, מיכלי בארי, לורי אורנשטיין, אלכס לומנץ, איריס גולדברג, אלון צור, אדר 
                                                                     שטרן

 
 ( :שיתוף ציבור )בהתאם להחלטה לתת לתושבים במה פתוחה בוועדה ללא תיאום מראש

 
. פחי אשפה קטנים החינוך ועסקים מקומייםבמערכת )חד פעמי( פ חד"כלים הוצאת  -לורי

פסולת פיראטית, מי אחראי  –נחל חווה  קיים חוסר פחים בישוב למחזור. פתוחים בעיקר ברובע.
 על דרך הג'יפים שעוברת שם?

יקט של החדשות? מדוע לא מפרסמים את הפרומט"ש האם קיים תכנון לחיבור לשכונות  –אלון 
 ל."מטוהרים לחורשת קקהשבת מים 

מדורות באזור גם מייצרות מפגע ריח שמגיע לנחל  שכונת השיש. –מפגע ריח קמין עץ  -אלכס
  כמו כן מציע להוסיף שילוט מסביר ליד פינות המחזור על מנת להקל על התושבים.ערוד. 

 הפחתה.  –בדגש על תרבות צריכה  אפשר להוסיף פחים לישוב אולם אם לא תהיה הסברה  -אדר
 "התחרות" על מילוי הפחים לא תגמר לעולם.

עדין לא מגובש, האם המועצה תיתן -מציעה רעיון להקמת קואופרטיב מקומי שיטפל בשפ"פים
 מים?

 מציעה להכין מודל כלכלי לבחינת כלכלה מקומית מקיימת ע"י ניתוח תקציב המועצה. 
 הצגה לציבור. – האם ניתן לקדם? מיזם "צוהר למרחב" –קומפוסט עירוני 

 המרד באקלים –בקרוב הרצאה בנושא התחממות גלובאלית 
תושבים  דגש על עצים והצללות לקראת טו בשבט. עצים חולים לא מטופלים בישוב. -איריס

 קופסאות שימורים -המאכילים חתולים משאירים פסולת מסביב
 

מאחר ולא הובאו נושאים להלן תשובות חלקיות ) תשובות מפורטות יינתנו בוועדה הבאה(  +
 : שוטףהעדכון מראש לידי הועדה  נשלב בתשובות את ה

 
התחלנו )לפני כחודשיים( בתהליך מסודר להוצאת חד"פ מגני הילדים ובחינת  – חד"פ –איתי 

 -תהליך ההזנה בגנים.  בבית ספר רמון אדר שטרן מובילה תהליך. בהמשך גם ברשות המקומית
 ם. טרם יצאנו בפרסום לתושבי

 יישובי לדעתי האישית אנחנו עדיין לא מוכנים, למרות זאת מוכן לבדוק ולסייע.קומפוסט לגבי 
תתקיים פגישה בנושא במשרדי שפ"ע. הפגישה הוזמנה ע"י  12:00שעה  15/1/2020ביום רביעי ה 

 תושבים, מוזמנים להצטרף לפגישה.
תלונות אנחנו די מוגבלים בנושא נושא שנמצא בעלייה מבחינת המודעות וה -קמין עץ/מפגע ריח

"ס. אנחנו נפרסם דפי הסבר האכיפה מציע לשלוח גם תלונות למוקד הסביבה של משרד להגנה
 בניין משותף/ארובה ללא היתר. –לתושב. אבדוק האם ביכולתנו לאכוף מפגע ריח בנחל סלעית 

 כנ"ל בדיקה מהלכים שביצעו בעיריית חיפה. 
תיחום מקומות  -בחוק עזר עירוני שהגשנו יש התייחסות ללג בעומררוצה לציין בהקשר זה כי 

 ייעודיים למדורות וסמכות אכיפה לראש מועצה בנושא.
בזכות תושבים חלקם יושבים פה הנושא קיבל קדימות ועדיפות. החלטנו  – גינון בר קיימא בישוב

נחנו מתחילים בתהליך להפריד בין נושא ההצללה/עצים לבין הטמעת עקרונות גינון בר קיימא. א
להיות  מיכל גולן מתנדבת –מיפוי המחלקת גינון, תקבע הרצאה )חגית קירט( בנושא גינון מדברי. 

 שותפה בניסוח ההזמנה.
לפני כחצי שנה פרסמנו קו"ק רשותי ליזמות חברתיות/סביבתיות כאשר  -פינות האכלה לחתולים

. שיתוף קהילה סביב 1רו שני מזמים: לכל מיזם. נבח₪.  20,000הזוכים מקבלים תמיכה סך 
 . פינות האכלה לחתולים. )אנדרי קורסקוב(2טיפוח סמטת מעלה הדקלים.) מיה שאול(  

היתה התלבטות קשה לגבי המיזם והוא נבחר לבסוף על מנת לנצל הזדמנות להסברה בנושא 
 המיזם. ופיקוח על אותם אנשים שמאכילים היום עשרות חתולים במוקדים שמיפינו לצורך

 בקרוב נחשוף את המיזם ונתחיל בהסברה בנושא.
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 תשובה בוועדה הבאה. – מט"ש
 לאחר מסע ארוך הצלחנו לממש החלטת ממשלה לסיוע בחינוך הסביבתי. – חינוך סביבתי

 בשבוע שעבר נבחר יאיר טלמור )דרור ישראל, מרכז כיום את הקן( לתפקיד רכז חינוך סביבתי
תכניות  3אושרו  מאחלים לא בהצלחה. במקביל -ימים בשבוע 2כרגע  לתפקידהוא יכנס בהקדם 

הפחתה  -זבל -זיהום אור ג -סיירת יעל ב –אותם יש להטמיע במערכת החינוך והקהילה : א 
הפרדה ומיחזור. מדובר בתכניות ספיראליות שעם הזמן ישתלבו בכל בתי הספר בישוב מא' עד 

 י"ב.
 

 מאחלים לה הצלחה בתפקיד :  "ע החליפה את אודי.מנהלת אגף שפ –גבורה טל 
תקציב לסירוס/עיקור לפעם אחת בלבד. ידוע לנו  –הגשנו קו"ק של מ. החקלאות  -חתולים -טל  

שנים. בבדיקה  3כי על מנת להשיג אפקטיביות יש לבצע פעמיים בשנה בתאריכים קבועים למשך 
 איגום לפעם נוספת מעבר לתקציב קו"ק.

התחלנו במיפוי מכלי אצירה בישוב. לאחר המיפוי נוכל להוסיף פחים נוספים במידת  – מח' נקיון
 7יש לנו במחלקת ניקיון ללא קשר קיבלנו סיוע ברכישת פחים מהאשכול נגב מזרחי. הצורך. 

. אני מאמינה בשיטת רות בישוב לכל עובד אזור עליו הוא אחראיעובדים. העובדים מחולקים לגז
ם יש מצבים בהם לא מספיקים לנקות, למרות זאת בכיבוי שרפות לכן לפעמי עבודה סדורה ולא

פרוייקט צא"לה הם  אנחנו יוצאים במבצעים יזומים לפינות בישוב שדורשות טיפול מידי.
 השגרירים שלנו ומסייעים בטיפוח ושמירה בבניינים המשותפים.

 
 
 

 סיכום והחלטות:
 

)כולל קיון ילהקים תקציב ייעודי לנ המלצה לראש מועצה ומליאה -ניקיון הישוב .1

מכספים שיתקבלו מחוק "פסולת עודפת" )החוק נמצא בישורת הסברה וחינוך( 

 וכספים שיתקבלו מדוחות/אכיפה סביבתית. האחרונה לפני אישור(

 פרסום דף מידע לתושב /הסברה בנושא קמין עץ. .2

 סיוע בהעברת ניסוח החוק הקיים. –גיל  -

 פרסום דף הסבר לבעלי עסקים בנושא חד"פ.  .3

קואופראטיב שפ"פים, בחינת  –בריף קצר המציג את שני הרעיונות  –אדר  .4

 יוגש לאיתי בשלב הראשון. –תקציב מועצה לניהול קיימות וכלכלה מקומית. 

 הצגת תכנית "צוהר למרחב" לציבור. .5

 –ל"ג בעומר חקלאות עירונית, נושאים לוועדה הבאה: עצים/הצללה בישוב.  .6

 גרפיטי הקו בין אמנות לונדליזם.הערכות מוקדמת, 

 
 

 רשם איתי
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