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סיכום ישיבה:

ועדת סביבה מתאריך ה 28 -ליוני 2017

נוכחים :דר' מטי צרפתי הרכבי ,דורון שידלוב ,דוב וולפה ,איתי שני ,אמנון דורי ,נועה סגל ,ארז ארד ,דדי גופר,
שמעון קרן צבי ,רועי וולר.
נושאים שעלו  /החלטות שנתקבלו
.1

בהמשך להחלטת הועדה מיום ה 26-למרץ השנה בסוגיית ייזום חקיקה של פסולת חקלאית והרחבת מערך
הפיקוח והאכיפה -הנושא עלה לדיון בפורום יו"ר מרכז המועצות וראשי מועצות החברים בועדת סביבה.
הוחלט :כחלק מתפישת האחריות על המרחב ייזום המרכז חקיקה בנידון וכן יקדם הרחבה של מערכי פיקוח
ואכיפה.

.2

קידום תפישת מחזור חדשה -בהמשך לעמדת מרכז המועצות בדבר צמצום מרכזי המחזור ,הפשטה והנגשה
של המחזור לתושב ובמקביל לבשלות פוליטית הוחלט לקדם מול מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה תפישה של
פח מתמחזרים הממומן באופן משותף על ידי חוק האריזות וחוק הפיקדון.

.3

הועדה קיבלה סקירה על תכנון מול ביצוע בתוכניות העבודה .שטחים פתוחים ופסולת מתקדמים כמתוכנן.
התייעלות אנרגטית קיים קושי בקידום תוכנית העבודה.
הוחלט :התייעלות אנרגטית -צוות העבודה יתכנס להמציא לוועדה דרכי פעולה חדשות

.4

פסולת עסקית -הועדה עודכנה על הקמת צוות מקצועי משותף לשלטון מקומי שתפקידו לפתח מתודולוגיה
לשימוש בנוסחא לחישוב הפסולת הבסיסית כפי שהומלצה ע"י היועץ המשפטי לממשלה והתקבלה ע"י
בג"צ.
הוחלט :יצא מכתב לרשויות המרכז את השתלשלות הארועים ופעילות המרכז.

.5

תצפיטבע -תוכנה לניהול מידע סביבתי ומגוון ביולוגי בשיתוף הקהילה .הועלתה בקשה לוועדה לבחון הקמת
ברמה הארצית כשרות למועצות .הנושא הוצג על ידי איתי שני ממועצה אזורית חבל אילות.
הוחלט :צוות מצומצם יבחן עלויות ,שותפים ,כוח אדם נדרש ויציג לועדה את מסכנותיו.

.6

הדברה חקלאית וגננית -מרכז המועצות נמצא בסופו של מחקר ניטור חומרי הדברה באוויר שמטרתו למצוא
הדרכים למיתון הקונפליקט הגוהה בין החקלאות לישובים .בעקבות המחקר מתקימים מהלכים נוספים
בהם:
 .1מחקר ארוך טווח במימון המדען הראשי של משרד החקלאות בנושא הקמת אזורי חייץ צמחיים
ופיזיים.
 .2קידום מערכי הדרכה בשיתוף משרד החקלאות
 .3קידום רגולציה רכה דרך משרד העבודה -רישיון רסס

נושאים שעלו  /החלטות שנתקבלו
.7

קול קורא מגוון ביולוגי -בהמשך לקול קורא שיצא לפני שנתיים בשיתוף החל"ט מוצא להוציא קול קורא
נוסף בשיתוף החל"ט ורט"ג 25 -אלף כל שותף והשקעת מועצה זוכה סך של  100אלף  .₪הקול הקורא לא
תוקצב בתחילת השנה יחד עם זאת ,קיימת זמינות תקציבית והועדה רואה חשיבות בהוצאת הקול הקורא.
הוחלט :תעלה בקשה להנהלת ממ"א לאשר הוצאה בהתאם לזמינות התקציבית.
אחראי
לביצוע

ת .יעד
לביצוע

אישור
ביצוע

משימות לביצוע
.1

העברת מצגות מהועדה ותצפיטבע

אוריאל

מיידי

בוצע

.2

פסולת עסקית -העברת עמדת היועץ המשפטי לממשלה ובג"צ

אוריאל

מיידי

בוצע

.3

זימון צוות התייעלות אנרגטית

אוריאל

מיידי

בוצע

.4

זימון צוות מצומצם -תצפיטבע

אוריאל

מיידי

בוצע

.5

העלאת בקשה להנהלת ממ"א להכניס לתקציב קול קורא מגוון

אוריאל

ביולוגי

מטי

מיידי

בטיפול

תפוצה :ראשי מועצות ,מנהלי איכות סביבה ,ועדה
רשם :אוריאל בן חיים

