
 

 

 

    202112.20.              21סיכום ישיבה מספר   –הוועדה לאיכות הסביבה                   

 חברים נוכחים :  

 יו"ר ועדה, סגן ראש המועצה –יניב אנגל 

 מנכ"לית המועצה –דליה לין 

 מנהל מחלקת תפעול  – ניר אריאלי 

 חבר מועצה  –דן אויירו 

 חבר מועצה  –יניב שחר 

 נציג ציבור  –ולדימיר דוידסון 

 נציג ציבור  –שחר פנחסוביץ' 

 מירב קוגן, יהודה בר לב, יונה בקלצ'וק, אורן בורגנישט -תושבים אורחים 

 

 )מתומצתים על פי סדר דוברים( נושאים שעלו בדיון

 יניב אנגל 

  12ישיבות והישיבה הנוכחית היא  11סקירה לגבי פעילות הוועדה בשלוש שנים האחרונות. הוועדה קיימה 

במספר. הוועדה המליצה על פעולות רבות בשלל נושאים הקשורים לאיכות סביבה. חלק מן הנושאים יצאו לפועל 

 בהצלחה.  והם יושמו וחלקם האחר נבחן כל הזמן. ניתנו דוגמאות של נושאים עיקריים שהישיבה דנה בהם 

 ם חשובים ואנחנו שמחים על כך.בישיבה משתתפים מספר תושבים להעלאת נושאי

 יהודה בר לב 

ריהוט וחשמל  מדבר על נושא של פריטים יד שניה שמושלכים ונאספים על ידי עובדי המועצה ביעילות רבה. פריטי

 . כלכלה מעגלית לא מתקיימת. והם מושלכים לאשפה יכולים לשמש אחרים  תקינים שהיו

 ייעודיים ולצמצם שימוש בכלי רכב. מבקש לעודד תושבים בשימוש באופניים בשבילים 

 יניב אנגל/דליה לין 

כפי שמנוהלת   תקינים שינוהל על ידי מתנדבים  וחשמל ריהוטשל  2יד הועלה רעיון לגבי חנות יד שניה לפריטי 

 למקום מסויים והוא ייבחן בהמשך. ן. הבעיה היא שאין שטחים פנויים בנמצא. יש רעיוחנות יד שניה לבגדים 

לשבילי אופניים. מסכימים עם עידוד לשימוש באופניים במקום בכלי רכב.  אבלי אופניים וקיימת תוכנית קיימים שבי

 כדאי להתחבר למנהלת תחבורה במועצה שפועלת ברצינות רבה וזה נושא שהיא יכולה לקדם. 



 

 

 

 דן אויירו

נושא והבאה לידיעת עוד ועוד מדבר על פעילות חנות יד שניה לבגדים. יצירת עניין ופרסום לטובת קידום והרחבת ה

 תושבים.  

 מעלה שאלה לגבי סיורים בחיריה של ילדי בתי הספר ללמידה של נושא האשפה בישראל ומיחזורה.

 )נושא שעלה באחת מישיבות הוועדה(.  עמדות טעינה לרכב חשמליתוכניות להצבת שאלה לגבי מעלה 

 דליה לין 

 נמצאים בשלבי סיום בניית מכרז.  , לגבי עמדות טעינה לרכב חשמלי

 . רכב שיתופי, ניגשו למכרז שתי חברות. מודל ההשכרה לפי שעה

   .הוראה יוצוות  בתי הספר של מנהלי שכבר נקבע,סיור בשלב ראשון בלגבי סיור בחיריה אנו מתחילים 

 מירב קוגן

או יצירת   לכלי רכב שמלית בתוך הוראות מרחביות נושא עמדות טעינה ח  להכניס מעלה הצעה למחלקת ההנדסה

 חברות הבניה.  מתוך נוהל כתוב אל . זו תהיה דרישהבפרוייקטים חדשים  תשתית לטעינה חשמלית 

מכוערת. הצעה לגדר מלווה רחוב, ידידותית לסביבה,   חברות בניה מגדרות את אתרי הבניה בגדר איסקורית 

 במקום הגדרות המוכרות. צבעונית עם מסרים ברוח איכות סביבה

 מעלה רעיון לקראת פורים. תחפושות מחומרים ממוחזרים.

 המועצה. האינטרנט של צריך להנגיש את נושא איכות הסביבה למקום מרוכז באתר

 . 360לגבי בניה ירוקה. קוראים לזה שכונה  הנחיות ברורות בתב"ע

 יניב אנגל 

 הצעות יפות ומעניינות. נעלה את ההצעות שקשורות למחלקת הנדסה ונברר היכן אנו עומדים. 

. נעלה את זה כהצעה יישובית או דרך מחלקת חינוך לגני הילדים  הצעה מקסימה – תחפושות ממוחזרות לפורים 

 .ובתי הספר

 כות סביבה במקום ייעודי באתר המועצה הועלה על ידי הח"מ. הנושא על הפרק.ריכוז נושאי אינושא 

 

 



 

 

 

 אורן בורגנישט

טעינה חשמלית לרכב בסמוך לעמדה לניפוח ותיקון אופניים. מוצע מקום ברחוב מתקני מעלה הצעה לגבי הצבת 

 האורנים בחנייה ליד בית ספר יובלים. 

 ניר אריאלי 

ישנה עמדה לניפוח ותיקון אופניים בטיילת מול החטיבה. יהיו עוד עמדות והנושא של טעינה חשמלית לרכב בסמוך  

 ייבחן.  למתקנים, 

 יונה בקלצ'וק

מעלה את נושא הפקקים ביישוב ובעיקר ביציאה מהיישוב. חייבים להוריד את כמות כלי הרכב ויש כל מיני דרכים  

 מחזק את נושא שימוש באופניים.  בלתי נסבל.ורעיונות שניתן ליישם. המצב 

 דליה לין 

נושא פקקים וכלי רכב משפיע באופן ישיר על איכות החיים ואיכות הסביבה. הנושא באחריות ועדת תחבורה 

 במועצה. ממליצה להתחבר אל הוועדה ולפעול שם. 

 ולדימיר דוידסון 

 מתקן. הצבת עם שחר פנחסוביץ מקום אפשרי ללמיחזור זכוכית בשכונת הגליל. מציע ביחד  ןקיים חוסר במתק

 ניר אריאלי 

קיים מתקן למיחזור זכוכית בחניית המרכז המסחרי בסמוך לבנייני התאומים. נוסיף עוד מתקן ברחוב הגליל בסמוך 

 )מוסכם על כולם( אל הפארק.  הגליל לשביל הגישה מרחוב

 אורן בורגנשיט

 רחוב הכרמל.מבקש להוסיף מתקן סגול למיחזור זכוכית גם ב

 ניר אריאלי 

 .יבדוק את הצורך במקום 

 יניב שחר

מעלה את נושא פריטים ומוצרים יד שניה שדובר עליו על ידי יהודה. יהודה הקים קבוצת פייסבוק לטובת הנושא. 

 ייעודיות למסירת פריטים שמישים יד שנייה.  שחר מציע לפעול דרך קבוצות ווטסאפ

 לגבי בקבוקי פלסטיק, מציין שלא תהיה היענות אצל התושבים להגיע ולמחזר בסופרים. 



 

 

 

 יניב אנגל 

 .סקירה לגבי נושא מיחזוריות הפלסטיק שהוצאו מהיישוב וההתמודדות עם בקבוקי פלסטיק

אנחנו מבינים שלא הרבה תושבים ימחזרו בסופרים עקב חוסר במכונות למיחזור והתועלת הכספית הזעומה.  

איסוף ומיחזור לטובת הכנסות לפעילות התנועות. זו התוכנית  פרוייקט של המועצה תלך עם תנועות הנוער ל

פחים כתומים שיתנו מענה זמני  הרחבת פריסה של עוד   - העתידית ותנועות הנוער כבר נמצאות בעניין. דבר נוסף

 נושא שצריך להיבדק כי יש בעיה של הוספת פחים. תיתכן הוספת ימי פינוי לפחים הקיימים.  למצב שנוצר.

 הנוכחים מסכימים שהמיחזור בסופרים יהיה מאוד זעום. מבינים את המצב הנוכחי.

לא נמתין וכבר פתרונות. בינתיים אנחנו  יתעשתו ויביאו משרד להגנת הסביבה ותאגידי המיחזורכולנו מקווים שה

 מתכננים לפעול באופן מיידי דרך תנועות הנוער ובתי ספר והמועצה תסייע להם בכל דרך שניתן. 

 

נבחן את האפשרות להקים קבוצת ווטסאפ של שוחרי איכות סביבה. יותר ויותר תושבים מגלים עניין בנושאים 

 ונושאים לשיפור. הצעות , רעיונות היה פלטפורמה להעלאת שונים הקשורים לאיכות הסביבה והקבוצה ת 

 

 תודה לכולם על ההשתתפות.

 

 בברכה ובהצלחה                                                                                                                    

 יניב אנגל, יו"ר הוועדה                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 


