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 נוכחים: גיל אטלי, אודי קוברסקי, אלי גרונר, נדב טאובה, איתי ענר.
 חסרים: מאור בקל.

 דריה אלון, נדב סילברט, חנניה, מיה שוסטר. בארי, יתושבים: מיכל גולן, מיכל
 

 תושבים: 
 )חצי שעה ראשונה פתוחה לציבור ללא תיאום מראש בהתאם להחלטה הוועדה(

 
מחזור בישוב אינו מספיק, פחים כתומים מתמלאים ומתפזרים , אין חנניה ומיה : 

 קומפוסט קהילתי, אין מרכז המכיל את כל מכלי האצירה. מכסים של פחי זבל
 שבורים.

ליד תחנת הדלק )פז( וסמוך למסעדת צוקים ליד המצוק עדיין נצפים יעלים בתוך 
 פחי הזבל.

 גרפיטי )וונדליזם(, אין פח לפסולת. –על המכתש  40נדב סילברט: תצפית כביש 
קיימים פחים מוטמנים בחניון בארות האם אפשר לסדר בתצפית פח מוטמן? 

 לשתף פעולה עם רט"ג בנושא? האם אפשר במכתש )מנוהל ע"י רט"ג(
 מי אחראי לנקות זבל ברחוב ומי אחראי לנקות זבל מתחת לבניינים המשותפים?

 גילי: אולי אפשר להגדיל תדירות פינויים. 
מסביב לכל בניין ציבורי יש שטח פרטי השייך לבניין בנו אותם כדיור ציבורי לכן 

 לחלק מהתושבים אין משאבים לטפח אותם.
 

את התשובות על  ניתןשל הדיון , למרות שהוועדה אינה מחויבת לענות בשלב זה 
 חשבון זמן הוועדה מאחר ונושאים אלה עולים בתדירות.

 
פחים חדשים, כנראה שעדיין לא  160אודי: במהלך שנתיים אחרונות הוספנו 

 מספיק, הפחים מתמלאים מהר מאחר ואנשים זורקים קרטונים , גזם וגרוטאות
מבחינה טכנית יש קושי לאכוף את הנושא מאחר ואין אפשרות לפקח  –כם. לתו

 על כל מכלי האצירה בישוב. אין פקח ייעודי .  24/7
 מנים הנושא נבדק מספר פעמים ונמשיך בבדיקה.לגבי פחים מוט

עלויות גבוהות והכנסת  -כרגע ההחלטה לא להכניס פחים מוטמנים מכמה סיבות א
 -אך ורק למוטמנים. בעיות חציבה. בעיות של תברואה משאית ייעודית נוספת

 תחתית הפח דורשת ניקוי בד"כ מצטבר שם ליכלוך הגורם לריח ומפגע .
 .באחריות קבלן חיצוניאיסוף מוטמנים  -נדב טאובה: לגבי חניון בארות

 
 :תוספת שהתקבלה ע"י אודי בסיום הישיבה לגבי תדירות פינויים

 שבועות 4( פח כתום פעם ב3)מקרים חריגים גם פעמים בשבוע  2פח ירוק 
 כחול +קרטון פעם בשבועיים. זכוכית ובקבוקים לפי קריאה.
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כנ"ל תדירות פינויים איתי : ראשית לא מאמין שתוספת פחים תפתור את הבעיה 
 להמשיך בהסברה חינוך ואכיפה.  צריך לשנות תפישה

 ו בטווח של כ מחמישים מטר מכל דירה.אנחנו דואגים שמכלי האצירה למחזור יהי
מדובר בשטח פרטי של הבניין כך קבע  -לגבי הזבל מתחת לבניינים המשותפים

המחוקק לפני שנים רבות. במידה ויש רוב שוכרי עמידר האחריות על עמידר במידה 
 ויש רוב פרטי על ועד הבית/דיירים לדאוג לפינויו.

 ביבה לקח על עצמו לעזור בסוגיה הנ"ל.מאחר וזאת בעיה ארצית המשרד להגנת הס
המשרד פרסם קול קורא לסיוע בטיפוח חצרות הבניינים המשותפים מצפה רמון לא 

מלש"ח לפיילוט  1קיבלנו  ואחרי מו"מ הצליחה לעמוד בתנאי הסף לקבלת התמיכה
 בניינים בנחל ערוד.         5אותו אנו מתחילים עם 

 
 התנהלות וועדהבדיון הקודם לגבי  נושאים שעלו

לאחר סיום ישיבה יצא פרוטוקול לאישור החברים, ישלח מייל "אנא אשרו 
 פרוטוקול" לאחר מכן באחריות איתי לפרסום באתר המועצה.

 לאחר מכן ניתן להפיצו ברשתות חברתיות. יעשה בפרק זמן של שבועיים.
ט את מבקש לא להפיץ לפני אישור ופרסום המועצה. אין מניעה להקלי : איתי 

 הישיבות.
 אלי גרונר התבקש להעביר פרוטוקולים ל"חיים וסביבה".

 מיכלי מציעה להכין טבלה עם המלצות, משימות, תאריכי יעד. -מעקב ביצוע
 איך מגיע למליאה? מי דוחף את הנושא? לו"ז?איך עוברות ההמלצות למועצה? 

 למועצה.תן תשובה בוועדה הבאה לגבי האופן בו ההמלצות עוברות איתי יי
 

 איתי יבדוק.-האם מפרסמים סדר יום של הוועדה מראש? – וועדה לתכנון ובניה
גילי יבדוק מול  – איך יהיה לנו מעקב על נושאים סביבתיים שעולים בוועדה?

 מהנדס. אלי יבדוק התנהלות דומה ברשויות אחרות.
 הוצג מסמך שמיכל גולן ריכזה בנושא. -ריבוי חתולים במצפה רמון

חתולים מהווים בעיה אקולוגית יותר מכל מטרד אחר פגיעה במגוון הביולוגי אלי: 
 צריך פתרון הומני לנושא.

סירוסים בינואר ובדצמבר )תקציב באמצעות מ. החקלאות  2נעשו  2018אודי: ב
 והשאר מתקציב המועצה(

  2019הכוונה לקיים גם ב₪.  30,000-40,000התקציב הקיים ₪.  450עלות סירוס 
 מבצעים.שני 

נדב, אלי : האם אפשר לעקר רק נקבות וכך להגביר יעילות גם אם משלמים על כל 
 אודי יבדוק האם אפשרי מבחינת קבלנים המבצעים. –תפיסה. 
 שנים ברציפות 3: לסרס/לעקר פעמיים בשנה בתאריכים קבועים למשך המלצה

 כך עולה ממחקרים שנעשו בתחום בישובים קטנים.
 קור נקבות בלבד.לבדוק אפשרות לעי

 את התהליך ילוו ניסים נציג שפ"ע וירדנה נציגת ציבור המתמחה בבעלי חיים.
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  -גינון וצל
 נושא בוער שעולה בתדירות גבוהה.

מיכל הכינה מסמך בנושא :גינון בר קיימא. מאחר וחברי הוועדה טרם קראו את 
 לפגישה.המסמך הוחלט לקיים ישיבה נפרדת בנושא ולזמן תושבים 

עובדים ומשימות רבות. התקציב לא מתוכנן לגדול ולכן  4אודי: במחלקת גינון כרגע 
 לא צופה כרגע שינויים דראסטיים.

 אלי: מציע שהוועדה תיקח על עצמה ליצור חזון לפי שלבים ובהתאם לתקציב קיים.
מיכלי: מציעה לארגן וועדה של מתנדבים מהישוב בתמיכת שפ"ע והיחידה ע"מ 

לכתוב את החזון לאחר מכן יחזור לאישור הוועדה ורק לאחר מכן תועבר למנכ"ל 
 המועצה.

 
 החלטות

 
 הוועדה החליטה להוסיף עוד ישיבות על מנת שנוכל למצות ולהגיע לכלל הנושאים.
הוועדה תיזום ערבי שיתוף ציבור סביב תכניות פיתוח. יוקם צוות אד הוק להפקת 

 ואיתי. רט נדב סילבמיכלי  –האירועים 
 

 רשם: איתי.
 
 


