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הוועדה לאיכות הסביבה  -סיכום שנת : 2019
הוועדה נפגשה השנה ארבע פעמים כנדרש.
ב"ישיבה מספר  "1סקרנו את פעילות אגף התפעול הנוגעת לתחום איכות הסביבה.
ב"ישיבה מספר  "2מיפינו כמויות השלכת אשפה לסוגיה ,סקרנו את מתקני הפסולת
השונים ובחרנו להתמקד בנושא מיחזור המביא עמו מעבר לחינוך סביבתי גם חיסכון
משמעותי לרשות.
ב"ישיבה מספר  "3הגשנו המלצותינו אל הנהלת המועצה עם בקשה לתקצוב וביצוע
פעולות להגברת המיחזור ביישוב.
ב"ישיבה מספר  "4הצגנו את מה שאושר ותוקצב מתוך הצעותינו והעלינו נושאים
נוספים לשנה הקרובה.
כל סיכומי ישיבות הוועדה נמצאים באתר המועצה בקישור הבא :
http://bit.ly/30Sov7l
פעולות והישגים :
 .1בשנת  2019כבר ראינו פחות הטמנת אשפה ביתית ביחס לגידול באוכלוסייה
יחד עם עלייה במיחזור .הצלחנו לחסוך כסף וזו רק ההתחלה.
 .2העברנו החלטת מועצה להכניס את ערכי איכות הסביבה ,הפרדת האשפה
ומיחזורה אל תוך מערכת החינוך.
 .3אושרו הצגות לילדים בנושא איכות הסביבה אשר יתקיימו בספרייה.
 .4אושר תקציב פרסום והסברה לשנת  2020במימון משותף של המועצה ושל
תאגיד תמיר למיחזור.
 .5בהסדרה חדשה יהיו יותר ימי איסוף של הפח הכתום לאריזות והכחול לניירות.
 .6חיזוק הקשר עם המשרד להגנת הסביבה לצרכי מידע ,הסברה ותקציבים.
 .7פיתוח קשרים עם ארגוני סביבה ארציים וועדות איכות סביבה בערים אחרות.
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 .8אושרה הצעה להצבת קומפוסטרים למיחזור פסולת אורגנית באשכול גני ילדים
כפיילוט לבחינה.
 .9אושרה הצבת קומפוסטר גדול במתחם הנגב בסמוך לירקניות שהן יצרניות
פסולת אורגנית בכמות גדולה מאוד .בתוצר (דשן) נוכל כולנו להשתמש.
 .10בסיוע הלרן בשן עוזרת ראש המועצה ,הורחב הקשר עם ארגון "גני תקווה
קרית אונו אוהבות חיות" .אנו מעודדים הקמת עמותה מקומית רשמית על מנת
שנוכל לסייע להם בתמיכה כספית.
 .11אושר תקציב לעיקור וסירוס חתולי רחוב בשיתוף עם משרד החקלאות.
המטרה  :להגדיל משמעותית את כמות הפעולות לעומת שנים קודמות.
 .12בעזרתם של תומר אסאו מנהל שפ"ע ועוזרת ראש המועצה הלרן בשן ,יהיו
בקרוב שלוש פינות האכלה לחתולים שיתווספו אל חמש פינות שכבר קיימות.
בנוסף אושר תקציב לרכישה של פינות נוספות.

נושא איכות סביבה מתפרס לעוד תחומים .ניגע בהם בשנה הקרובה ,נרחיב את הקשר
עם הקהילה על מנת ללמוד על עוד נושאים.
נשמח לרעיונות חדשים והצעות ייעול מצד התושבים ובשיתופם המלא.
תודה רבה לראש המועצה ליזי דלריצ'ה ,למנכ"לית המועצה דליה לין ,למנהל אגף
תפעול ניר אריאלי ולוועדת איכות הסביבה על שנה פורייה ומועילה עם כיוונים טובים
לעתיד.

יניב אנגל  -יו"ר הוועדה.

