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 18.3.19                        1פרוטוקול ישיבת ועדת איכות סביבה מס'            
 
 

, )רכז מנהל יחידה סביבתית(, איתי ענר)יו"ר חבר מליאה( נוכחים: עו"ד גיל אטלי
 .  )נציג ציבור(, אלי גרונר)נציג ציבור(מאור בקל, )מנהל א שפ"ע(אודי קוברסקי

חבר ), מוטי יעקובי )נציגת השר(  חסרים : רננה אילן משרד להגנת הסביבה
 משקיף(נציג ארגון ארצי , נדב טאובה רט"ג )( מליאה

 
 תושבים: אחיה אייברס,  שושנה, ילנה, מיכלי בארי, מיכל גולן

 
 :פני הדיוןל נושאים שעלו

גיל אטלי ציין שנשלחה אליו שאליתא לגבי חוקיות הועדה בהרכב יו"ר הועדה  -
הנוכחי ללא נציג מקומי של ארגון סביבה. הוא בדק עם היועצת המשפטית 

 ולטענתה ההרכב חוקי.
נדב סילברט: ביקש לציין שני פגמים: אלי גרונר יושב כנציג ציבור אבל הוא 

)מנהל בית ספר שדה מנהל את מרכז מדע שמקבל שכר מהמועצה. ומאור בקל 
 הר הנגב( אינו מייצג ארגון מקומי.

 לה לגבי נציג ממשרד איכות הסביבה. נשאלה שא -

רננה אילן היא הנציגה, היא לא מגיעה בדרך כלל אבל :  תשובות איתי ענר -
 .זמינה לסייע בכל עת מתעדכנת בסדר היום וקוראת את הפרוטוקולים

 השר בוועדות לאיכות הסביבה אישרהכמו כן רננה אילן בתוקף תפקידה כנציגת  -
 את הרכב הוועדה .

 
 נושאים שעלו לסדר היום ונדונו:

 ועדת של ישיבה בכל ראשונה שעה שחצי( ענר איתי ביוזמת) אחד פה הוחלט .1
 באיכות הקשור נושא כל ולהעלות להגיע יכולים התושבים - סביבה איכות
 . ביישוב ללא תיאום מראש שלהם החיים
תנועת תושבים מעורבים )מיכלי בארי ומיכל גולן הגיעו לדיון  מצפאי, מעורב

 עדתושו במטרה התושבים עם לתקשורת הפלטפורמה תהיה כנציגות התנועה(,
 .ציבור שיתוף למנגנון תהפוך סביבה איכות

 
את ההודעה על  לתרגום לרוסיתעלתה בקשה ע"י תושבת )ילנה( לבדוק אפשרות 

איתי  –כך ולשלוח גם בדואר פלייר עם מועדי הישיבות ובתרגום לרוסית. 
 הבטיח לבדוק.

 

מראש לפי נושאים שיעלו  שיקבע יום סדר לפי ינוהלו פה אחד שהישיבות הוחלט .2
 לדיון נושאים לשלוח יכול תושב כל. נקודתית ע"י חברי הועדה או התושבים

 ידחו או פגישה ככל הניתן באותה יידונו גישהפ באותה שיעלו )נושאים. מראש
במקום הפסקה בסוגריים: הוועדה תקבע את סדר הנושאים -( .הבאה לפגישה

 ותחליט על מועד הדיון בנושא הרלוונטי.
 



 

 ויקטור הוגו"כי אין לך דבר רב עוצמה כרעיון שהגיעה שעתו להתגשם"  
 08-6212628 - 8060000מיקוד   -  1שד' בן גוריון   -  היחידה הסביבתית

052-3295317 – itaya@mitzpe-ramon.muni.il – www.mitzpe-ramon.muni.il 

 ביישוב מחזור .3
איתי ענר , מנהל היחידה הסביבתית, עדכן שרק ב . אלקטרונית פסולת מחזור

מחזור פסולת אלקטרונית והנושא עדיין חדש עברה חקיקה במדינה לגבי  2013
מהרשויות המקומיות כבר ערוכות לכך. )החוק עלה  30%יחסית ולכן רק כ 

 תאסר הטמנה ( ציין שלאחרונה נחתם 2020החל מ 2014ונכנס לתוקף ב 2012ב
 איסוף נקודות כבר שקבעה את שיטת האיסוף. יש מאי חברת עם הסכם

 )טוסטרים, מחשבים, סוללות( בכל  ג"ק 2.5 עד סוללות ומכשירים  -לבטריות
  .ס"ובמתנ חכמוב במרכז עמדות לשים מתוכנן הספר ובקרוב בתי

 בשבועות הקרובים יצאו עם מבצע הסברה.
ילדים אבל זה מה שתאגיד  לו שאין מי עבור נוח לא שזה איתי ואודי מודעים

 מוכן במסגרת ההסכם.
אחר,  במקום לזרוק זבל וכל ביישוב להסתובב לא יעיל ממש מיכלי בארי: זה

אם רוצים שתהיה הצלחה במחזור צריך לחשוב פרקטית. מציעה לפחות לשים 
מרכזיים שכל התושבים שם באופן קבוע ולא רק מי שיש לו  באזורים עמדה 
 מרכז כבר יש שם הסלסלה/קושקוש מאחורי או למשל השופרסל כמו ילדים,

 .מחזור מלא
 מחזור כללי

ת מהתושבים לדאוג כמה שניתן למרכזי מיחזור מלאים, כמו למשל עלו בקשו -
 באזור הסלסלה.

עלתה בקשה להקים מרכז מיחזור באזור הסופר, יש שם מקום וזה מקום מאד 
 מרכזי. אודי אמר שיבדוק.

יש לחדד את נושא הפחים הצבעוניים וההסברה בנושא וגם לחדש את המדבקות  -
 על הפחים.

התחייב להעלות לאפליקציה את המיקום של מיחזור זכוכית, מנהל מחלקת שפ"ע  -
 קרטונים וכו'.

 

הפרוייקט הינו יסתיים ?  מתי. הבתים מספור של הפרוייקט לגבי שאלה נשאלה .4
קשור  )לאיוזמה של המועצה בוצע ע"י מחלקת הנדסה בבנינים המשותפים 

 .המשותפים הבניינים עבור נעשה הוא (לעמידר
אודי . חשבונו על ולעשות ליזום צריך למספר שרוצה מי הפרטים הבתים לגבי 

 מי של הקשר פרטי את בקרוב תפרסם קוברסקי/איתי ענר  ידאגו שהמועצה
 .המספור את שביצע

 

 אין הללו נושא שעלה ע"י תושב. לאנטנות.  הבתים מגגות טלויזיה אנטנות פינוי .5
 היחידה מנהל י"ע יבדק - דיגיטלי לשידור שנים מספר לפני שעברו מאז שימוש

 . בהמשך תשובה תינתן, סביבה לאיכות
 )מצורפת ההצעה המלאה(  הכלבים לנושא כולל לפתרון ההצעה הוצגה .6

 מנהל שפ"ע, סיקר את מה שנעשה בשנתיים האחרונות בתחום: אודי קוברסקי,
 בשנתיים האחרונות עלתה משמעותית האכיפה: -
הוגברה בייחוד  אזהרות. האכיפה 100ו דוחות  45: ניתנו כלבים משוטטים -

כאשר כלב  .חיצוני בפקח פעם מדי ונעזרים לגבי הכלבים המשוטטים הקבועים
משוטט נתפס ע"י פקח חיצוני הוא מועבר לבאר שבע ושם למחלקת שפ"ע אין 

 השפעה. זה צעד חריף יותר ומרתיע.
 כלבים נטושים. 80נמצאו בתים ל כ  -



 

 ויקטור הוגו"כי אין לך דבר רב עוצמה כרעיון שהגיעה שעתו להתגשם"  
 08-6212628 - 8060000מיקוד   -  1שד' בן גוריון   -  היחידה הסביבתית

052-3295317 – itaya@mitzpe-ramon.muni.il – www.mitzpe-ramon.muni.il 

וכיום יש  הג'ומעשל  המשפחהעם ביוזמת המועצה בשיתוף מבצע  נעשהבנוסף  -
 להם מספר כלבים בודדים בלבד מסורסים ומעוקרים. 

 
 כלבים בנושא עירוני עזר לחוק תהליך במקום להסתיים אמור איסוף צואה: -

יצא כשהחוק יאושר תעשה  כשהחוק. קקי איסוף על גם אכיפה תהיה ואז
 לחלק אפשרות לבדוק הבטיח עשפ מחלקת ומנהל הסברה יעשו הסברה

 . הכלבים לבעלי שקיות עם נרתיקים
 עם רק וטיול הצרכים איסוף נושא לגבי קונצנזוס ליצר צורך שיש הוסכם -

 .זמן לאורך השינוי את יחוללו יחד אלה כל. חגורה
נציין כי הגשנו לאישור מ. הפנים קובץ תקנות וחוקי עזר רבים בנושאים הנ"ל 

 לאישורם מדובר בתהליך שיכול להמשך מעל שנה.ואנו ממתינים 

 זה עם נפנה אנחנו. אין כרגע מקור תקציבי – ספר בבתי ההסברה בנושא .7
 .טיפול להמשך חינוך למחלקת

 
 דיון בנושא פארק הכלבים

ביקש לבצע הפרדה באכיפה בין כלבים משוטטים קבוע, לכלבים  אחיה:
שבורחים והבעלים לוקח אחראיות. לגבי הפארק כלבים חושב שכדאי לשקול 

 לתכנן כבר פארק גדול שישמש לא רק בעלי כלבים ויהיה מקום מפגש קהילתי. 
חושב שצריך שבעלי הכלבים צריכים לקחת אחראיות מלאה, לחתום על  איתי:
 אבל שהאכיפה היא שתעשה את השינוי. אמנה

זה יישוב קהילתי קטן ולכן האכיפה צריכה להתבצע אכן  מאור )מנהל ביס"ש(:
ברגישות. אבל חשוב מזה לתת פתרון פיזי. המדבר זה לא פתרון זה פארק 

הירקון של מצפה רמון ואין סיבה שיהווה מגרש צואה וכלבים. ישוב בתוך 
 פוגעים בחיות בר. שמורה ולכן כלבים משוחררים

 לדעתו המועצה כן צריכה לתת פתרון בצורת פארק כלבים.
 וצריך לחשוב גם על התחזוקה.₪  300,000: הקמת פארק יכולה להגיע ל אודי

אפשר להקים פארק יקר ומושקע ואפשר גם ליצר מתחם קצת פחות  מיכלי:
מבחינת מושקע, שהמתקנים ייוצרו ע"י תושבים כפי שהצענו בתכנית הגשנו. 

איסוף צואה, ברגע שיהיה גן כלבים עם שילוט, חוק עזר עירוני שיאפשר אכיפה 
והסברה המודעות תעלה ואנשים יאספו יותר . מה גם שבעלי הכלבים ייצרו לחץ 

חברתי בתוך הפארק כי יהיה להם אכפת. היום הכל מפוזר ברחבי הישוב 
אז טכנית לא צריך ומדשאות בגני השעשועים ובמילא עובדי שפ"ע אוספים. 

לעלות יותר האיסוף שיתרכז במקום אחד. אבל בהחלט צריך לקחת בחשבון 
 ולבדוק נושא תחזוקה.

בכל מקרה הפארק יהווה גם מקום מפגש קהילתי, מחבר בין תושבים מקהילות 
שונות. והכי חשוב לילדים וקשישים בעלי כלבים שלא יורדים למדבר וצריכים 

 בים בשעות החשכה ובכלל.מקום בטוח לטייל עם הכל
 

 להעלות את ההצעה המצורפת לדיון במליאה.  תמליץ הוחלט פה אחד: הועדה
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זילות המרחב עלו טענות מהתושבים על  – פיקוח על קבלני בניה במצפה רמון .8
כלפיהם  אכיפה מספקתהציבורי על ידי קבלנים ויזמים ברחבי הישוב וחוסר 

 וכו'.  הציבורי, בורות, פגיעה בתשתיות תחבורה המתבטא בפסולת בניין במרחב
מנהל מחלקת שפ"ע עדכן שמאז שהוא בתפקיד קבלנים מקבלים דוחות על 

 פסולת בניין מה שלא קרה לפניו. ונעשתה הגברת אכיפה לגבי העבודות בכביש.
עם זאת גיל אטלי ציין שעדיין יש צורך בייחוד בשל הפיתוח המואץ להתייחס 

 פקח ייעודי לנושא פיקוח על קבלנים. לנושא ולמנות 
 לא ניתנה עדיין תשובה קונקרטית ממחלקת שפ"ע בנושא. 

 אודי יבדוק מה ניתן לעשות. 
 

אחיה אייברס, תושב מצפה וגנן במקצועו ביקש לפתוח את  – נוהל איסוף גזם .9
הנוהל ולהוסיף יום נוסף בשבוע לאיסוף גזם כי זה מקשה על גננים שצריכים 

יוחד לפנות את הגזם למקומות שעבדו בימי ראשון בערב. נעשה דיון להגיע במ
 בנושא והוסבר שזה נהוג ככה בכל הערים

 

אודי סיקר: כל שנה עושים מבצע סירוס, בשנה הקרובה מתוכננים  -חתולים .10
 מאצ'ינג. 100%מבצעי סירוס . יחד עם משרד החקלאות והמועצה עושה  2

 יורני. האכיפה לא פשוטה.האכלת חתולים זה מפגע אקולוגי וע
 בשל קוצר הזמן הוחלט לדון לעומק בישיבה הבאה.

 
 

 . שרשמה את הפרוטוקול מיכל באריל תודה
 
 
 
 


