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א'שבטתשע"ט 
07ינואר 2019

פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך  91.1.6


משתתפים:
סיוןכהןאביטן,יו"רהוועדה 
מרטלצחי,חברועדה 
מרמשהאדרי,חברועדה 
ד"רדיאנהגיטיס,חברתועדה 
גב'איילהאברהמי-גובר,מנהלתהיחידהלאיכותהסביבה,אשכולנגבמזרחי 
ד"רשריתעוקד,נציגתציבור 
מרראובןבצרתי,נציגציבור 
מרעופרקינדל,נציגציבור 

נוכחים :
גב'דנהרודד,מתכננתסביבתיתהיחידהלאיכותהסביבה 
גב'נועהקיסינגר,רכזתקיימותהיחידהלאיכותהסביבה 
גב'שריתכהןמויאל,רכזתחינוךהיחידהלאיכותהסביבה 
מרויקטורויינר 
מרשלומיטבצ'ניק 
מראלכסספוז'ניקוב(הצטרףלקראתסוףהישיבה) 
חסרים :
גב'רננהאילן,נציגתהשרלהגנתהסביבה 
מרעודדצעירי,נציגציבורארצי-רט"ג 

עלסדרהיום :
 .1הצגתתפקידיםופעילותשלהיחידהלאיכותהסביבה,תכניותמרכזיותלשנת.2019
 גב'איילהגובראברהמיוצוותהיחידהלאיכו"ס.
 .2תמ"א -.1.1.4תכניתלהקמתמכרהפוספטיםב'שדהבריר".
הצגתסטטוסנוכחי-תכנוני/משפטי,לקראתכתיבתניירעמדהשיופץלארגוניסביבה
(אט"ד,חל"ט,רט"ג) .

מועדתחילתהישיבה 19:10





בוצעסבבהכרותקצרביןהמשתתפים.
לאורךהשנהיתקיימוארבעהמפגשיםכמחויבעפ"יחוק.בנוסףיזומנוחבריהוועדהלדיוניםעפ"י
נושאיםשיעלולטיפול.
גב'איילהאברהמי -גוברמציגהמצגתהמפרטתאתפעילותהיחידהלאיכותהסביבהבתחומים
השונים.(מצורפתלפרוטוקול).
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 1.איילה  :חשובלישהוועדה מתכנסת ושזהותהיהועדהשפועלת ולאכזושרקמקבלתדיווחעל
הנעשה .חברי הוועדה יכולים להיות פסיביים ,להקשיב ,להכיר את הפעילות בתחום איכות
הסביבה,והםיכוליםלהיותמעורבים,לשתףפעולה,לסייעבפרויקטים,לעזורבהפצהוכו' .
ממשיכהלהציגאתהמצגת.שרית :בתחוםהחינוך,היחידהפועלתגםבחינוךהפורמאלי,וגםבבלתיפורמאלי.בנוסףיש
שיתוףפעולהגםבמוסדותהחינוךהדתיים-אולפנהוחב"ד,ובקהילההחרדיתישפרויקטורים
מולםעובדיםלהטמעהוחינוך .
איילה :הפרויקטלהפרדתפסולתהצליחבאופןחלקי,אףעלפישהעירייהזכתה,(עםעוד6
רשויותמתוךעשרותשהגישובקשהלהשתתףבפרויקט)וכברהייתהמוכנהליישוםוביצוע,מאחר
שלאהיופתרונותקצהלפסולתהרטובה-אתריםלייצורקומפוסטאואתריםבהםמיוצרביו-גז.
גבאיכשרלהגנ"סנכנסלתפקידוהעבירמסרשהפרויקטלאיצליח,דברשהשפיעעלהרשויות
שלקחוחלקבתכנית,גםכאלושכברהתחילולאסוףפסולתרטובה .
נועה :הפרדתהפסולתהיבשה(אריזותלפחהכתום)הצליחהמאוד-יצירתמערךהסברהעם
מעברמדלתלדלת,חלוקתהשקיותוהסברלכלתושב.מודלשנלקחמערדוהועתקלרשויות
נוספות.הכוונההייתהליישםאתהמודלגםעםהפרדתהפסולתהרטובה.כברנרכשופחים
חומיםשנמצאיםבמחסניהעירייה .
איילה :נושאנוסףומטרידבתחוםהפסולתהואשפיכתפסולותבשטחיםפתוחים.לפניכשבועיים
נערךשולחןעגולשהיחידהלאיכותהסביבהזימנהאליונציגיםמארגוניםשוניםומרשויותרבות
עםהבעיההמשותפת-משטרהירוקה,משטרהכחולה,קק"ל,רט"ג,רמ"יועוד.צרךיותרעיניים
בשטח ,נאמני ניקיון ,הגברת המודעות .אם לוועדה יש הצעות לפתרונות היחידה תשמח לשמוע
עליהם.
משה :מבקשלהעלותלדיוןקצראתנושאהרעשומפגעירעשביןשכנים .
דנה :במקריםמסוימיםהמשטרההיאשתגיעותטפל,במקריםמסוימיםאנחנונתבקשלהגיעעם
מכשירימדידה .
נועה :לעיתיםנפנהאתהתושביםלמרכזהגישור ...
דנה :בשורההתחתונהתקנותהרעשלאבאמתנותנותמענהלכלמפגעיהרעש.מציינתכבדרךאגב
שלפנימספרשניםקריזתהשבתבערדהוגדרהכלאחוקיתולאעומדתבתקנותשלחוקהרעש
וככזושישלהפסיקה.תוכללהעביראתההחלטהלוועדה .
דנה:מציגהאתתכניתהאבלנחלים.הפרויקטהמרכזיהואטיילתסףהמדבר,הכוללהליךשל
שיתוףציבור-בעליעניין,תיירנים,תושביםועוד.הכוונההיאלייצרמצבבוגםתכנוןעתידישל
שכונותנוספותישתלבעםהטיילת,וכמובןלאלחזורעלטעויותעבר .
טיילתסףהמדברתהיהסגורהלכלירכב4*4וטרקטורונים,מלבדהחלקהצפוני,שאולייהיה
פתוח.טרםהתקבלההחלטהבעניין .
שרית :מציגהאתהתכניתלחינוךמבוססמקוםבגני"לובתי"ס.המערךהואכוללובתוכוצוותים
חינוכייםמשתפיםפעולהוידע,ביןבתי"סשונים,מתקיימיםאירועישיא .
פרויקטהדגלהואפרויקטהאופניים-בובכלשכבו'יוצאיםכ15-תלמידיםלרכיבתשטחבנחלים
סובביערד,עםמדריך,מורהומתנדב,משךהפעילותביןשעתייםלשלושבשבוע .
נמדדתהצלחהמסחררתלפרויקט,משוביםמצויניםמתלמידיםוהורים,חיבורמשמעותיבין
התלמידיםלמדריכים.מועדוןאופנייםייחנךבגבים,ויתופעלבשעותאחרהצהריים .
איילה :באחריותכלמישיושבפהלדאוגולדחוףאתהפרויקטהזה,לדאוגשהואימשיך
ושיימצאומקורותנוספיםלמימון.הפרויקטבעצםמביאלידיביטויחיבורלמקוםולמידה
חווייתיתדרךהלבולארקדרךהראש.זהופרויקטמדהיםועוצמתי.בנוסףישמקוםלהגדילאת
כמותהמתנדביםשלוקחיםחלקבפרויקט .
בנוסףהתחילולאחרונהבסימוןשבילישראללאופנייםבמקטעשביןערדלמצדה,שנקראגם
"שבילבר-מצווה" .
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איילה :באפריליתקייםאירוענוסףשיימשך24שעות(ביו-בליץ).מטרתהאירועהיאספירת
מיניםמהחיוהצומח.מגיעיםחוקריםמדיסציפלינותשונות,מגיעיםאורחיםמערדומחוצהלה,
מתקיימותפעילויותמגוונותכגוןתצפיות,סיורים,איסוףואפילו'ספארילילה' .
נועה :גםבשנהשעברהוגםהשנההאירועמתקייםבשיוףפעולהעםעמותתהתיירותשלערד,כך
שהאירועממשיךלסוףהשבוע .
איילה :חבריהוועדהמוזמניםלהשתתףבאירועוכמובןלעזורבהפצתובקרבהקהלהרחב .
איילה :מספרתעלשיפוץהשפ"פיםבשכונתאבישור.השפ"פיםנמצאיםבאחריותהתושביםולא
באחריותהעירייה.עםהשניםהאוכלוסיההתחלפהונחלשה,והשפ"פיםהוזנחו.המשרדלהגנת
הסביבהזיההאתהבעיתיותוהוציאקולקורא,בואיינתןכסףלשיפוץקוסמטיבנוסףלפרויקט
מניב-הנחתלוחותסולריםעלגגותהבנינים.בנוסףהשכונההיאהיחידהשהתאימהלקולהקורא .
משה :העירייהלאקיבלההתרעותממחלקתהנדסהלגבימצבהצנרותוהניקוזים,עלכךשהכול
רקוב?למהלבצעחציעבודה? 
דנה :העבודההקהילתיתשנעשתהשםעלידיעובדתקהילתיתשעברהדלת-דלתוהצליחהלרתום
אתהתושבים,זההרווחהגדולוהמשמעותימהפרויקט.עכשיוישלהםאתהכוחהציבורי
להתאגדולבצעתיקוניםשוניםשנמצאיםבאחריותם .
משה :קייםקולקוראלשיקוםשכונותותיקותשניתןלבצעבמקביללשיפוץהשפ"פים.אבדוק
אתהנושאואעדכן .
איילה :בוצעהפנייהעלידיהרשותלתאגידהמיםלבחינתהשתתפותוהחלפתהצנרותוהביוב.
הנושאייבדק .
משה :ממליץשהועדהתפנהותמליץלמועצהלהגישבקשהלקק"לולמשרדלהגנתהסביבה
להגדילאתההשקעהבפרויקטולכלולגםהחלפתצנרת .


 12טל :מבקשלהעלותאתנושאהעשןמקמיניהעציםכמפגעסביבתיאשרנגרםכתוצאהמשימוש
בעץלאיבש,מרוססאומגובהנמוךמידישלארובה .
דנה :איןתקינהמספקתבתחוםזהבישראל.רשויותשהתמודדועםהסוגיההןכאלושחוקקו
חוקעזרעירוניואסרועלשימושבקמיניעץבשטחן.האםזהמהשאנורוציםאצלנו?

 13שרית:מבקשתלהעלותאתנושאהשימושבמגבוניםוזריקתםלאסלה,דבראשרגורםלסתימות
וגלישתביוביםבנחלים .
נועה :קיימתתכניתהסברהוהעלאתמודעותהציבורבתאגיד'מישבע'.הורשנולהשתמש
בתכניתונתחילבקרובלפעוללפיה .
דנה :תלמידיכיתותט'אמוריםלצאתלנחליםולקבלהדרכהגםבנושאזה.

 14סיון :המצגתבנושא'שדהבריר'תישלחלחבריהוועדה. 
מבצעתסקירהשלהמצבהתכנוניוהמשפטי.ומזמינהאתחבריהועדהלהצטרףלדיוןבבג"ץ 
ב.27/2-בנוסףמציעהשהועדהתעלהלדיוןבמועצההצעהלקבלתהחלטהלפיעירייתערדמתנגדת
לכרייהבכלמצב,ללאהסתייגותהקשורהבהיבטהבריאותי. 
שרית :התקבלההחלטהכזובעברואםלאבוטלה,איןצורךלהעלותאתהנושאלדיוןמחודש
במועצה .
*מצורףפרוטוקולישיבתמועצהמןהמנייןמיום .8.1.2013
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ראובן:מבקשלקבלאתטיוטתההנחיותלביצועתסקירהשפעהעלהסביבה,ובמידתהאפשרגם
אתההערותלטיוטה. 
דנה :ההנחיותעדייןלאעלולדיוןואישורבמועצההארצית,לכןעדייןלאהעברנואתהערותינו.
לגביהטיוטה,אםהדבראפשרימבחינתהמשרד(להגנתהסביבה),אפיץאתהמסמךלחברי
הועדה .

שרית ע :מבקשתלהדגישכינוכחותשלילדיםאונוערבאולםביתהמשפטמשפיעהעלהחלטות
השופט.רואהלנכוןלהיכנסלכיתותבתיכוןולדברעםהתלמידיםעלהמאבק .
סיון :לפניהדיוןשנקבעלדצמברכברנוצרקשרעםרוניתוגילמהתיכוןוהםאישרוכניסה
לכיתות,ואףהצטרפותשלתלמידיםלנסיעהלבג"ץ.נעלהאתהנושאשובעלסדרהיוםבימים
הקרוביםעלמנתשהדברייצאלפועל .
משה:מציעלכנסדיוןנוסףומעמיקבנושאשלבריר .
דיאנה:מבקשתאםאפשרגםלצאתלסיורבאזורהמתוכנןלכרייה .



הישיבהננעלה! 
סיוןכהןאביטן 
יו"רהוועדהלאיכותהסביבה 
ערד 
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