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 הנדון: פרוטוקול מס' 04 ועדת קיימות ואיכות הסביבה
 

 משתתפים :

 עובדי מועצה:
ותחבורה, מנהל אגף ביטחון, רישוי עסקים, סביבה משה סויסה  

, מזכירת אגף ביטחון, רישוי עסקים, סביבה ותחבורהגילה כהן  
, מנהל מחלקת קיימות ואיכות הסביבהלוי עזיז  

, מזכירת מחלקת קיימות ואיכות הסביבהשני יצחק  
 בועז באטוט, מפקח קיימות ואיכות הסביבה

, וטרינר המועצהגיל צבי הכהן  
, מפקח רישוי עסקיםמרדכי בן חמו  

 
דה: חברי הוע  
יו"ר הוועדה –ירמי דוד   

 רן כוחן
לוי-ניצה קרניאל  

לאיתן ק  
 יואב גואל
 אילנה דוד
 חגית בנית

טשיי-פזית שבייד  
 אסתר קוקי לחמן

 

 נעדרו:

 דוד בוזגלו, עבדאללה אחמד, מנחם אליהו, רמי מתן, איציק בראזני, אריאל כהן, דני גולדנברג,
 ברכה, יעל ברוכיםגבריאל דהן, יפתח לולאי, בועז מלמד, אבי 

 

 נושאים שעלו בפגישה: 

 מנהל האגף|  משה סויסה – דברי פתיחה .1

 ברכות על הצטרפות מחלקת קיימות ואיכות הסביבה לאגף הביטחון •

 2021חציון שני של בתכנון  –מחלקת פיקוח אחוד  תכנון הקמת •

יתרון בשילוב כוחות  –הקמת פיקוח משותף עם מטה יהודה רט"ג, רמ"י וקקל  •
 והשפעה במיוחד בשטחים הפתוחים 

 
 מה נעשה עד כה בנושא קיימות ואיכוה"ס במועצה | לוי עזיז, מנהל מחלקה  סקירה .2

 

 מועצה ירוקה  •

 תשינוי שיטת איסוף פסולת גושי •

 ר מיחזוהוספת מתקנים והגדלת תדירות מתקני  •



 
 

 
 

הקמת חמישה  2021לשנת היעד - מרכזי מיחזור חדשים ביישובי המועצה 10הקמת  •
 ם. אתרים נוספי

במטרה לייצר פעילות בין הסביבה  "קהילה לוקחת אחריות על הסביבה"קורא  קול •
 ₪.  84,000בתקצוב ע"ס  7נבחרו , לקהילה

מתוכנן לרבעון השני של יידחה, כרגע  2020לחודש מרץ סיור שתוכנן לנציגי הוועדה  •
 כל זאת ובתקווה שהקורונה תאפשר לנו  לבצע זאת.  – 2021שנת 

 
 הצגת הרעיונות שגובשו | ירמי דוד, יו"ר הועדה  .3

 

על התהליך שנקטע, מאמין ומתכוון שעד סוף הקדנציה נעבוד בצורה שוטפת מתנצל  •
 . מהיכן שהפסקנולקדם את התהליך במועצה ו

חבר אותם לומדגיש את החשיבות  הענקים ו בני הנועררעיון לחבר את המזכיר את  •
  מהר. כמה שיותר 

והמליאה הסכימה לאמץ את זה  -התאים הסלולאריים  בענייןבמליאה ההחלטה  •
 ולעזור למי שרוצה ולקדם את זה

ומבקש לאזכר את החלטת המליאה מלפני  מספר חודשים פונה להנהלת המועצה  •
)מערכות סולאריות( על גבי כל ים אופונה למועצה לזרז את התקנת התאים הוולט

 מבני המועצה.
 

 שעלו | חברי הועדה  חברי הועדה לדברים התייחסות .4
 

 :חגית בנית •
ביישוב על קיצוץ בשירותים מעוניינת לדעת לגבי המצב הכספי של המועצה, יש שמועות 

 הניתנים.
 

 :משה סויסה •
ליישם את  למעוצה בעיה כספית איןותקציב המליאת המועצה אישרה את משיב כי 

 . התכנית כפי שאושרה במליאת המועצה לפני פחות מחודש
 

 לוי: –ניצה קרניאל  •
קול קורא "קהילה לוקחת אחריות על מסגרת את שני הפרויקטים שנעשו ב המציג

הסביבה" ומבקשת לעדכן שהמשרד להגנת הסביבה תקצב חלק מהפרויקט בסכום של 
באותו  המשרד יסייעבשנת תשפ"ב  בפרויקטיםגם שלשני ישובים. מעדכנת ₪  24,000

שנמצא  ילדים במועצהההתקנת מדיחי כלים בגני בנושא בקול קורא  מעדכנתהסכום. 
 בתהליך הגשה.

 

 רן כוחן: •
נקבע שהועדה מתכנסת אחת לחודש ושלוי יוציא תאריכים מראש עד שמציע ראשית 
עדה, שתפקידה לעודד ומציע לקבוע מספר נושאים שנתמקד בהם בולסוף השנה. 

מציע שלקראת  ,את בני הנוער בעד לרתוםבני הנוער,  בנושא שלולקדם רעיונות. 
הפגישה הבאה יזומנו הענקים של מטה יהודה וביחד איתם נשרטט תכנית עבודה 

מבקש התייחס לדברים של משה סויסה לגבי פיקוח אחוד, מבקש למשותפת. 
 . 2021בשנת  אשר ייעשורים של הדביוציא סיכום  שלוי. מבקש הבהרה

 

 ירמי דוד: •
 .הפיקוח האחוד גם לקבל הבהרה ממשה לגבי מבקש

 

 משה סויסה: •
שילובי כוחות ויכולת לאגם מתוך מטרה ל לאחד את הפיקוחהכוונה מסביר את 

מעדכן משאבים ולהשתמש בכמה שיותר אנשי מקצוע לתחום האכיפה במטה יהודה, 
 .שלקראת החציון השני תצא לפועלהצפי המחלקה נמצאת בשלבי הקמה וכי 



 
 

 
 

 

 איתן קל: •
ת קבוצת הוואטסאפ של חברי הועדה בכדי להציע ממבקש להשתמש בפלטפור

  רעיונות ולהמשיך את השיח מעבר למפגשי הזום של הועדה אחת לחודש.
 לציין את השינוי הטוב שנעשה במיחזור מבחינת הארגון של המתחם והמכלים מבקש

אם זה קיים בעוד יישובים או  מבקש לדעת עובד נפלא.ושכל המערך  בישוב בו הוא גר
ים. בעד חד פעמיבכלים  בישוב המסוים. מדגיש את החשיבות של שימוש מופחת רק 

 . לדחוףו וחושב שבעזרת הכוונה הם ידעו להניעבני נוער לרתום את 
 

 ירמי דוד: •
לרתום את בני הנוער  חלק בלנסות לגבש את הרעיון ייקחו יחד עם רן שאיתןמציע 

 והענקים. 
 

 אילנה דוד: •
במושב זכריה מתחילה בביצוע של מיזמים קהילתיים על איכות הסביבה עם בני 

מגיל אפס, צריך להתחיל כבר . מאמינה שהחינוך ובמסגרת המחויבות האישית הנוער
 תמורת עידוד וצ'ופר לגן.  ילדי הגנים במבצעי ניקיון ביישוב מבצעת פרויקטים עם

 לזמן את הענקים ביחד עם מחלקת נוער במועצה שיתנדבו בתוך הישוב שלהם בעד
 .ובמסגרת המחויבות האישית

 

 ירמי דוד: •
 אותם לפי יעדים ולצ'פר את הישוב לאחר עמידה בהם.אתגר מזכיר שבזמנו הוצע ל

 
 רן כוחן:

בפגישה לדיון הנושאים יפגשו לצורך קביעת ואילנה ירמי איתן, מציע שהוא ביחד עם 
 .וברור עם הנוער, במטרה להגיע אליהם עם רעיון מגובש

 

 אילנה דוד: •
את הקושי באכיפה מול התושב באי מתן קנסות  ומדגישה נושא האכיפהמעלה את 
 מהפיקוח.

המענה השירות המצוין ועל  לאנשי המחלקה ולהודות מילה טובה מבקשת לומר
 שניתן לכל פניה ולפתרון כל בעיה.המהיר 

 

 כוחן:רן  •
 לכנס אותם.ולקבל החלטה בהתאם לכך תפקיד הענקים ומציע שנקבל את 

 

 ירמי דוד: •
 מגובשים.  מניפה של רעיונות מבהיר שעוד לא מכנסים, רק לאחר בניית

 

 פזית שבייד: •
. לאחר קבלת תחום איכות הסביבה נושא של מהמועצה לגבילקבל סקירה  מבקשת

תעסוק ומלווה  שהועדה כוועדה ציבורית רעיונות 2-3להחליט על  מצב מלאה תמונת
לעשות  ריךצוש נוער יש אג'נדות ברורותהתנועות מציינת את העובדה כי לבהם. 

כי התנאי לקבלת תעודת לגבי  תהליך הכנה לפני שניגשים לזה. מבקשת להבהיר
בכובע של יו"ר ועדה לאיכות  .אישית בגרות מלאה הוא בין היתר ציון במחויבות

בעקבות אי שביעות רצון היישוב כתומים בצור הדסה, הפחים בה בעניין ההסבי
מתדירות הריקון וכמות מכלי המיחזור ביישובים, נוצרה אי הסכמה בין המועצה 
והועד בעניין תדירות הריקון של הפחים הכתומים ולכן הפחים לא נפרסו. החשש 

ב על פתרון יצירתי לחשו מבקשת. מענה לתדירות של הריקון שלהם הוא באי קבלת
 . כן להגיע להסכמה בעניין הזה

 
 



 
 

 
 

 

 :לוי עזיז •
לפתרון והסכמה  בתקווה להגעהמתוכננת פגישה עם וועד הישוב בנושא כפי שנאמר 

 .זה בעניין משותפת
 

 :יואב גואל •
. המועצהכנציג של המשרד להגנת הסביבה וכתושב  ם,יושב בוועדה בשני כובעי

מבקש חוק עזר לטיפול בפסולת.  יםמקדמ שהמשרד מול המועצהשתף מבקש ל
ושכונתיים  הצבת מרכזי מיחזור קטניםבנושא קול קורא שאמור לצאת לעדכן לגבי 

וממליץ למעוצה לגשת אליו. כתושב מציע להשקיע תשתיות בסידור שבילי האופניים 
  והדרכים המחברות בין היישובים.

 

 :משה סויסה •
 הוכנה תכנית הקמת תשתיות שבילים המחברים בין היישובים, הנושא ייבדק.  בעבר

 
 :סיכום | ירמי דוד יו"ר הועדה .5

 
 חצי.נתכנס אחת לחודש / חודש ו .א
קיום ישיבה יחד עם מחלקת נוער בנושא הענקים ולזמן מספר חברים שיהיו  .ב

 שותפים בישיבה.
 הישובים.מציע להתמקד ולאמץ את הרעיון של השבילים לקשר בין  .ג
 תודה רבה לכולם ובהצלחה בהמשך. .ד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 שני יצחק:  מהרש

 

 

 העתקים:

 משתתפי הישיבה
 לקיימות ואיכות הסביבה חברי הועדה

 מנכ"לית המועצה, הגב' רחלי משה
 


