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 יכות הסביבה אעדת ווהתקיימה   23.12.21בתאריך 

 

 יו"ר – דרור ריבובסקי מר 

 ועדהה רשות  בונציג– קורן  גב' ליאל

 חבר –מר אבנר ראובני 

 חבר –י געש במר א

 חבר – יוכי פרי מר 

 

 וסוכמו הנושאים הבאים:בדיון עלו 

  ריבובסקי דרור 
חברי וועדה איכות הסביבה וחזות . חשוב לעדכן  טוב ערב 

גיזום במושבה  וגיזום פרויקטים גדולים : בהצלחה שהסתיימו 
 במוסדות חינוך .

גיזום במושבה על ידי חברת חשמל ובפיקוח מחלקת גינון  אלי 
 פרויקט היה מוצלח .הי . רוצה לציין שאדרע

 .טיפול בגינות  גני ילדים  בוצע בהצלחה הגיזום וה

אלי אדרעי ,עובדי הגינון  -מפקח גינון  -בעקבות כניסתו לתפקיד 
 .רוגות וגינון  בכל המושבה עמבצעים  שדרוג 

ילדים הגננים בגני ילדים . צוות גני  של  שירותבשיפור ניכר כי יש 
 מרוצה מאוד .

 .צומה עונת החורף בעי שתילת פרחי

 מבצעים בדיקות בשטח ,אנוכמויות הגזם ממשיכים לגדולעם כך, 
 התמודדות עם טיפול בגזם .ל ונערכים

 

הדגיש בצורה ברורה, כי קיימת התייחסות רצינית הן רוצה ל
במוקד והן במועצה לתופעה זו ונעשות כל הפעולות ע"מ לצמצם 

 . בעדיפות בענייןולטפל 

 

 ליאל קורן 

 

 

 

 

 

 אבייוכי פרי ו
 געש

 
מיכלי משקה  נכנס לתוקף חוק פיקדון חדש על 1.12.21מ

כלי משקה נכנסים לפיקדון של יליטר ויותר ,מ 1.5)בקבוקים (של 
נת פינוי אחד אחרון בחודש דצמבר  מאג. תאגיד תמיר ממ 30

לטת משרדי ודורש מהרשות  לפנות את המחזוריות בהתאם להח
ובכך גם מוותר  הממשלה. תאגיד אל"יה מסרב לפנות מתקנים

כן הרשות בזכות דרור מפנה על בעלותו על המתקני מחזור ,ל
 לבד את  המחזוריות .

 

 

בעקבות החוק  רחוביזרקו לבקבוקים ה ו לכם מצב שבותארת
 מה .נראות המושבה דגש על החדש , אנו חוששים מכך ושמים 

 פלסטיק הלעשות עם בקבוקי  ייאלצותושבים  כעת
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-אנחנו מבינים את הדאגה. לכן ערכתי פגישות עם מנהלי סופרים   קורן ליאל

הם כבר מקבלים  מיכלי משקה   ,מרכולים הגדולים במושבה

דש פברואר  הם נערכים ואג'.  מח30גדולים עם סמל בר פיקדון  

 . ליטר ויותר  1.5את כל המיכלי משקה מ לקבל

ח הכתום להיום מיכל  משקה ללא סימון בר פיקדון ניתן למחזר בפ

אין ספק שיכול  .השלכת פלסטיק ברחובאת הפחד מאני מבינה 

את וכתומים  -מחזור בפחים תקני מב פסולתגידול  להיווצר

)מתקנים גולשים, לכלוך מסביב למתקני  ממצב זה.  ההשלכות

 מחזור וכו'(

כי תופעות אלו מחייבות טיפול ואכיפה רציניים יותר  ותיימסקנ
 כולל פעילות הסברה מטעם המועצה לתושבי הישוב.

 

 אבנר ראובני

 

 

 

 

 

 ליאל

 
על צוותו והמועצה  מחלקת גינון תודה לעוסקים במלאכה 

צריך לחשוב על פתרון בטיפול בנושא הגזם  את הנושא. תשמרכז
בקבוקי  פיקדון . ליאל  . חשוב הסברה לתושבים עבורבכמויות 

 בבית  טי קומיוני  תראני רוצה לדעת איך מתקדם פרויקט של חב
איגוד ערים הצפוני  ? הפרויקט התחילהאם   , "הראשונים "הספר 

 חינוך סביבתי.  -פרויקט  את הן מממ

          

 

בפני חברי המועצה את פעולות המחלקה ואת  אני רוצה לסכם
 ההישגים של המועצה בתחומים הבאים:

אנחנו זכינו  בפרויקט חינוך סביבתי  עבור בתי הספר  * 
בית הספר הראשונים התחיל במימון איגוד ערים לתברואה . 

יה עהשבוע את הפרויקט  החדש עם קומיונוטי. הייתה ב
היו התחייבויות  קודמות   יקט לפני כי לבית הספרולהתחיל  פר

. בית הספר בדרך כלל מתכנן הכל פרויקט התעכבהלכן 
 מראש  .אבל הם סמכו מאוד לקבל  הדרכה  דרך קומיוניטי .

* זכינו בעוד פרויקט חדש הסברה  דרך איקומיוניטי  בהליך 
 מחזור אלקטרוניקה  עבור בית הספר "בית אבי "  

 

ה  לעבוד בגני ילדים רשת ירוקה דרך קול קורא  ממשיכ* 
 גן ירוק מתמיד לו גנים ירוקיםלהסמכה לצורך 

ממשיכים   ובית הספר " בית  אבי  "   " בכר " בית הספר * 
  הקבללהסמכה  ולצורך  לעבוד ולקבל הכשרה מרשת ירוקה  

 מתמיד תקן  בית הספר ירוק 

של  היאגני ילדים לצורך  יצ 11נרכשו עגלות קמפינג עבור * 
לקידום פרויקט " גן יער  -לשטחים פתוחים   ילדי הגן החוצה 

" 

 בחינוך סביבתי   תלת שנתי קול קורא  ב טיפול  *  

 

  דרור ריבובסקי 
 כוכבים בתחרות א"י יפה. 5-* זכיה ב
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בעניין הגינות הציבוריות נעשה סיור וישנה פעילות מבורכת 
 בישוב בתחום הגינון והחזות. 

 

 

 

 

  ראובניאבנר 
דוח איכות הסביבה   של וועדת  ה ה   הבאלקבל  בישיב מבקש

אודי זהרוני . פרסום דר' חיסונים וקנסות כפי שקיבלנו בעבר מ
והסברה  על תופעת הכלבים המשוטטים  וההשלכות . חייבים  

 לעלות  מודעות לתושבים. 

 

  יוכי פרי 
מודעות  על  בענייןלפרסם בכל אמצעי פרסום ולטפל  תמבקש

  דחשוב ומומלץ מא –ישוב יבהחוק הפיקדון 

 

 אבי געש 
 

 

מציין שיש לטפל ולתת דגש בכל ענין של נראות המושבה בדגש 
 ול במפגעים, ל מרכזי המחזור, פינוי הגזם, טיפע

 

 
 

 

 

 וליאל רור ד
 

 בדיון עלו נושאים מאד חשובים לטיפול ברמת דחיפות גבוהה: 

 פול  בבקבוקי פלסטיק.טיופלסטיק -סוף מתקני מחזור יא 

   על הדובר לצאת בפרסום בכל אמצעי הפרסום הקיימים
 בישוב ע"מ לייצר מודעות 

  טיפול בגזם 

 ו בכל האמצעים הקיימים יפעלוהמועצה  הווטרינר
לאכוף ולצמצם את התופעה כולל קנסות  בסמכותם

ום בכל על הדובר לצאת בפרס והיטלים כמתחייב בחוק.
 .אמצעי הפרסום הקיימים בישוב ע"מ לייצר מודעות

 ואכיפה יותר רצינית נגד בעלי הכלבים.

  איכות  תמחלקל ופיטב – המחזורחידוש וטיפול במרכזי
בדגש על שיפור הנראות, חידושם על  ויומלץ  הסביבה 

 גידורם, ושילוטם בהתאם.

  בי פחיםלגרשות ה,תמיר  ובין קבלן  הרכבת הסכם 
 . כתומים 

 

 לסיכום:

 .סביבה וחזות תודה לכולם על השתתפותם ותרומתם לשיפור כל תחומי איכות ה

 

 

 

 


