
 

 

 

 

 81/8/11יך רסיכום ועדת איכות סביבה מתא

 :משתתפים

 ראש המועצה –אילן שדה 

 קיימות' מח –חמוטל דיכטר 

 קבוץ מצר -נילי שחר 

 קבוץ מגל –ניר ירון 

 תברואה' מנהל מח –אמנון דורי 

 תלמי אלעזר –דני וולשטיין 

 קיימות' מנהל מח –נועה סגל 

 

 

 ועדת איכות סביבה

 גזם .1
 .תקציב –החלטה לקידום עמדות גזם מסודרות בכל הישובים   -
 פעילות חינוך והסברה -
 שילוט -
 פיקוח ואכיפה -
 ימי פינוי והוצאת גזם מוסדרים -
 .משאית איסוף במקום טרקטור ועגלה -

 
 מרכזי מיחזור .2

 נקיון ותחזוקה -
 תחזוקה ונקיון –מייסר  -
 שילוט  -
 בניה חדשה -

 
 עמדות מסתור לפחים .3

 עמדות פסולת בהרחבות -
 מסתור ביישוב הישן -
 2112תקציבים לשנת  -

 
 



 

 

 
 

 
 .בובקט טיאוט פעמיים בשנה בישובים .4

 .לברר היכן התקציב והתקנון, להחליט כיצד מנהלים זאת –אין לי תקציב טיאוט  –אמנון 
 

 .כנס מנהיגותיות ירוקות .5
 

 : התייעלות אנרגטית  .6
 

 פאנלים סולאריים -
 י"חח -
 ארונות חשמל -
 תכניות חינוך -

 

  –אילן 

 .מבקש לדעת מה נעשה בנושא, עלה במאור –אכיפה וקנסות  .1
אלף  181 –מצאנו שאם נמשיך כך זה עולה בשנה כ , לעדכן היכן עומד –פסולת רטובה  .2

 .להפסיק את האיסוף זה מסר שגוי לתושבים ולכן ההתלבטות, ₪
 

לבדוק  ,דו משפחתי/מקבץ ולא פח אישי/בשכונות חדשות חייב מרכזונים –מרכזי פסולת  .3
 .שוב את כל התכניות עם לאה

 

 .שמירה ונראות ויעילות לשיטה זו, ניקיון -
 .יעיל וחסכוני, פינוי מהיר  -
 .מאפשר כמה פחים מסוגים שונים -

 

 .בונים שכונות עם פח למשפחה/במאור כיום וגם במגל בנו –אמנון 

 .יש לחזק אמירת המועצה שוב –נילי 

 .להעביר הצעה לצוות בכיר לדיון מחדש על בניית מרכזי פסולת בישובים –אילן 

 .או פסולת גושית ביום המתאים/דרור ייתן קנס במאור למי שמוציא גזם לא ביום המתאים –אמנון 

 .ה לנהל את זה אלא היישוב יינהלהמועצה לא יכול

 

אין , "אני רוצה אכיפה"הישוב צריך לומר , אחרי כמה קנסות יירגע, זה לא בכל הישובים  –אילן 
 .ברירה אלא להטיל קנסות

 



 

 

 

 

חצרן , יש להוציא זאת לפועל, יש הצעות מחיר למסופונים, יש אישורים והסמכות כפקח –דרור 
 .ות אחריםמאוד מוריד השלכת פסולת במקומ

 

 .בקציר לא הצליחו לגבות קנסות, על כל קנס יהיה בלאגן של ועדת ערר  –אמנון 

 

 .גנן/חצרן/לא חסר כסף לעובדי נקיון, אישית / הבעיה במייסר היא ניהולית  –אילן 

 .המליאה החליטה שייקחו אדם לנהל מוניציפאלית את מייסר

 

 :מייסר

 .את הנושא של פועל ממחמוד עם דיב גיל יסגור -
 מזמין/מביא/דיב חותם –משאיות  -
 .בעמדות מיחזור –אמנון מול סופיאן  -
 דרור, נועה, גיל, חנוטל, אמנון: שאנחנו נהיה יותר מעורבים -
 כל שבוע............ הכנסת  -
וגם את ( עופר רימון, חנה לויט)לחבר את נטפים מגל לפעילות קהילתית במייסר  -

 .טמצרפלס
 .חיבור צופים ערבים -
 .ניר ירון -

 

 :גזם

 מיקום+ הוספת עמדות גזם  –לקחת פיילוט מאור  -
 אכיפה –האם יכולים  –שאלה  -
 הסברה –? לנהל זאת -
 ?או פיילוט בישוב אחר -

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 חמוטל –פח כתום 

 DTDמהישובים נעשתה הסברה  21%ב 

 .פוטנציאל המחזור יותר גדולבתוך הפחים הירוקים יש עדיין הרבה פסולת למחזור כלומר 

, חביות לנורות, יפוזרו דולבים למוצרי חשמל –(נחתם חוזה עם אקומיוניטי)פסולת אלקטרונית 
 .הסברה וחינוך בבתי הספר, תאום בכל יישוב מול החצרן, חביות סוללות

 

 דרור -פסולת חקלאית

קלאית לסייע בהסברה גיוס הוועדה הח, חסר חינוך לחקלאי, כי יש כתובת למשליך, יותר קל
 .ובסדר

 

 
 

 
 


