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 אזורית ערבה תיכונה מועצה   – ועדת איכות סביבה 

 23.11.2020סיכום דיון מתאריך 

 

 השתתפו: 

 ביבתיתהס היחידהר הוועדה, מנהלת יו"  –הדס -מיכל אסיף 

 מועצה, מנכ"ל המועצהנציג  –מור זילברשטיין 

 מועצה, יו"ר הוועדה החקלאית נציג  –אורן קורין 

 מועצה, פקח מועצתי נציג  – גדי גוהר 

 נציגת ציבור, חברת מליאה  - ררבקי אופי 

 ציבור, חבר מליאה נציג  – אל יואב מוי

 ציבור, חבר מליאה נציג  – שגיא קליין 

 מרחב רט"ג מנהל נציג ארגון סביבתי,  – ערן היימס 

 המשרד להגנת הסביבה, רכזת תחום תשתיות מחוז דרום נציגת  – אילן  רננה

 מושב צופר רכז איכות סביבה    –עידו כהן 

 איכות סביבה יישוב צוקים רכז   – דורון בן ציוני 

 משק מושב עין יהב מרכז  –אורן בר לבן, מוטי וגשל 

 יישוב ספיר מרכזת   – תמר שנאן 

 משק מושב פארן מרכזת  –רינה פרץ גל 

 

 ים: חסר

 מליאה ציבור, חברת נציגת  – בן  לארב 

 ציבור, חבר מליאה נציג  – אודי בר 

 ציבור נציגת   –יעל חביב 

 

 נושאים עיקריים שעלו בדיון: 

 במצגת המצורפת מפורט  – 2020סיכום פעילות  .1
 

 התייחסות לסיכום פעילות:  .2

 ם ברמה מושבית. נדרש שיפור בעדכון מועדי פינוי קבועים, לפרס •

יש צורך שמרכזי משקים ייקחו יותר אחריות על נושאי איכות סביבה, ולא רק רכזי   •

 ם איכות סביבה ביישובי

 טיפול יותר מעמיק דורש  – טיפול בזבובים  •



 

 סיוע של המועצה ברכישת מצלמות אבטחה לאתרי איסוף פסולת יישוביים להפעיל   •

 

 במצגת המצורפת מפורט  –  2021פעילות תכנית  .3
 

 גנית פסולת חקלאית אור .4

 :   2021יעדים לשנת 
 . הפקסת שריפות באופן גורף בכל היישובים. הקטנת נפח באמצעות ריסוק. 1
 . , מהמגזר הפרטי ומהאשכול )נגב מזרחי( שונות קבלת הצעות מחברות    –פתרון קצה . 2

מעמיקה גם מצד מרכזי המשקים : גידור אתרים, הקפדה  כיפה  איקוח ות פעולת פ נדרש •

 על הפרדת פסולת 
   – זבובים  .5

)ד"ר    ש לבחון יום עיון עם מומחה לתחום ניטור זבוביםיכלים לייעול טיפול ומניעת המפגע :  

   .יר המועצתי , שעובד בצמוד עם המדברמת היישוב , למנות מנטר זבובים בעידו צורים( 
 

 .  המועצה והיחידה הסביבתיתג יחד עם רט"  – בערבה התיכונה שטחים פתוחים   ן ניקיומבצע  .6

 " של רט"ג להעסקה בזמן הקורונה.  500במסגרת "תכנית ה •

 ולה  בהם נדרש פעלשלוח למיכל רעיונות לאזורים  •

 בסיס. צפון היישוב, לכיוון ה ספיר : ב •
 

 נושאים נוספים:  .7

הסדרת אזור  פחי אשפה,  : מבואה ליישוב בשער המערבילבחון את נושא היר : פס •

 .  בתוך היישוב /חניית אוטובוסים מחוץ  

 בכל היישובים. קיים   –מטרד יונים  •

 . 2021בחון איפה לשלב מבחינת סדר עדיפות לפעולה בל

  פחים מוטמנים בכניסה למסלולי טיול לבחון נושא ,  תגבור פחי זבל במסלולים בחגים •

 בשטח המועצה. 

 אומנות, באזה"ת ספיר  מיחזור, –אירוע איכות סביבה  •

 

 הדס -רשמה: מיכל אסיף

 

 

 

 

 

 

  

 



וועדת איכות סביבה
23.11.2020



פרויקטים–2020סיכום 

ח"אלש750–שיקום אתר פסולת חצבה •

78–תלת שנתי בתיכון פרוייקט–חינוך סביבתי •
ח"אלש

-ארבעפרוייקט–הפעלת גינה קהילתית בספיר •
ח"אלש277–שנתי 

"  כמה שצריך"ואומנות קהילתי מיחזורפרוייקט•
ח"אלש17–

לפני ואחרי–אתר חצבה 



תפעול שוטף–2020סיכום 
פעמיים  –( פח ירוק)פינוי פסולת ביתית מעורבת •

בשבוע

פעם בחודש–פינוי נייר •

פעמיים בחודש–פינוי קרטון •

פעמיים בחודש–פינוי בקבוקי פלסטיק •

פעמיים בחודש–פינוי זכוכית •

פעם בחודש–פינוי פסולת אלקטרונית •

מניעת השלכת פסולת  , סיורים יומיים–פיקוח •
ניטור יתושים, אורגנית, בניין, גושית

פעמיים בשבוע–הדברה •



פרוטוקולים ועדת איכות סביבה–2020סיכום 

בעבודה מול  –פתרון קצה ליישובי הערבה –פסולת חקלאית אורגנית •

וועדת משנה לטיפול בפסולת חקלאית

–הגברת תדירות פינוי , נקודת פינוי מרוכזת ביישוב–פסולת גושית •
בעבודה מול מנהל תפעול

בעבודה מול מנהל –דרוש שיפור –למיחזורתדירות פינוי פסולת •

תפעול

בעבודה  –דרוש שיפור –למיחזורתאריך ידוע מראש לפינוי פסולת •

תקשורת ישירה בקבוצת הודעת ייעודית. מול מנהל תפעול

טופל-מינוי אחראי איכות סביבה בכל יישוב •



פרוטוקולים ועדת איכות סביבה–2020סיכום 

מול אגף הנדסה, בעבודה–נדרש בהרחבות –מסתורי פחי אשפה •

-נדרש פתרון מקומי זמני לפני פינוי להטמנה –" קטנה"פסולת בניין •

בעבודה

בעבודה מול אגף  –נדרש תיקון והחלפה בכל היישובים –פחים ירוקים •

תפעול

. א.בשיתוף עם מ, ר.י.מ.תבעבודה מול תאגיד –הצבה –פחים כתומים •

תמר

נדרש למצוא פתרון יותר  . בעיקר בתקופה בה מזבלים את השדות–זבובים •

,  בעבודה מול מנהל תפעול–מעמיק לבעיה ולהגביר את תדירות הריסוס 

מפקח ומדביר



פרוטוקולים ועדת איכות סביבה–2020סיכום 

י "בעבודה ע––אתרי פסולת אורגנית ביישובים החקלאיים •

אפשרי בסיוע היחידה  -הצבת מצלמות  . מרכזי המשקים

הסביבתית

טופלהשירות ניתן במסגרת פינוי אלקטרוניקה –פינוי סוללות •



2021יעדים ל–פסולת חקלאית אורגנית 

,  ר הועדה החקלאית"יו, ל המועצה"מנכ-וועדת משנה 
מנהלת היחידה הסביבתית

,  גידור אתרים: מניעת תופעת השריפות באתרים 1.
נדרש פיקוח צמוד של מרכזי  . הצבת מצלמות

משקים ורכזי איכות סביבה ביישובים לעניין

קיצוץ גזם–פתרון אחסנה זמני 2.

–( גזם)חיפוש פתרונות קצה לפסולת חקלאית . 3
בתיאום מול חברת מובילות בארץ

הסברה להפרדת גזם ופלסטיק . 4



2021יעדים ל–תכנית עבודה 

"(:קול קורא"תקציב מבוסס )רצות תכניותיישום 

(שנתי-תלת)יישום תכנית חינוך סביבתי •

"כמה שצריך"פרוייקטהמשך הפעלת •

(  ארבע שנתי)המשך הפעלת גינה קהילתית בספיר •

בליישמניהטיפול פרוייקטיישום •



2021יעדים ל–תכנית עבודה 

:תקציב מאושר-תפעול שוטף 

נדרשת בחינה מחדש של הצבת פחים בכניסה  –פינוי פסולת ביתי מעורבת •
למסלולי טיול

מדביר, בעבודה מול מנהל תפעול–ותחזוקה נקיון-פחים ירוקים •

בחינה של אפשרויות הגברת תדירות פינוי–מיחזורפינוי פסולת •

הסברה+ הצבת פחים כתומים ביישובים •



2021יעדים ל–תכנית עבודה 

:תקציב מאושר-תפעול שוטף 

–הדברה •

oהגברת מערך  , בחינה של אפשרויות הגברת תדירות הדברה זבובים ויתושים
.  י מפקח המועצה"ניטור ע

o  נדרש שיתוף פעולה של מרכזי משקים ורכזי איכות סביבה ביישובים
ודיווח למפקח  , להגברת מעקב אחרי ריכוזי הטלת זבובים ביישובים

.  ולמדביר

o נדרש גיוס משאבים. יום עיון מועצתי לעניין עם עידו צורים –לבחינה.



2021יעדים ל–תכנית עבודה 

:חדשיםפרוייקטים

פסולת –יישוביות מרוכזות מיחזורהסדרת פינות •
אושר לתקציב  -אתר ייעודי בכל יישוב  –גושית
2021

פתרון יישובי זמני לפני –" קטנה"פסולת בניין •
בריכוז מרכזי המשקים או  –פינוי להטמנה 

משנה לבחינת החלופות. נדרשת הקמת ו? המועצה

–הסברה+ביישוביםשיפור מערך הפרדת פסולת •
נדרש גיוס משאבים  



2021יעדים ל–תכנית עבודה 

:חדשיםפרוייקטים

נדרש גיוס  –קטנות ביישוב מיחזורשיפוץ פינות •
משאבים

נדרש גיוס  –הגדלת מערך תקציב חינוך סביבתי •
משאבים

בתיאום עם  –קידום אנרגיות מתחדשות במועצה •
מחלקת הנדסה ופיתוח

בתאום עם מחלקת –קידום בנייה ירוקה במועצה •
הנדסה

לקראת  –ג"רטניקיון בשטחים הפתוחים עם •
סגירה



נושאים נוספים


