
 

 

    9.9.19התכנסה בתאריך:  ת איכות הסביבה  ועד

   קיבוץ גזר  מיקום: 

 משתתפים: 

 יו"ר הועדה ,    –רונית ברקאי 

 רמות מאיר  -דוד כץ, חבר וועדה

 גזר   -נציג ארגונים סביבתיים  נדב גופר,

 משמר דוד -משקיפה גנית כהן, 

 מנהל היחידה הסביבתית  -שמולביץ  יניר  

 היחידה הסביבתית  וחינוך סביבתי,  רכזת קיימות –נופר ששון עופר 

   לא נכחו: 

 כרמי יוסף  -דרורה בלגה, חברת וועדה

 חולדה   – , נציגת  ארגונים סביבתייםגליה פלג

 נציגת המשרד להגנת הסביבה  -וזה  זרתהון דמ

 גני הדר  -מתן גור לביא 

 משמר דוד -ליעד דרי חרמון 

 שעלבים .  -יוחנן יומטוביאן

 סיור בגזר  •

. נכתב ונשלח לרותם ידלין מסמך ובו חזון הקיימות  1: מהנעשה ביחידה הסביבתיתדיווח  •

למועצה אזורית גזר ובו החזון, הרציונל ועקרונות מנחים לפיתוח בר קיימא ושילוב הקיימות  

.  2בעשייה של המועצה. חברי הוועדה ביקשו שהיחידה תעביר גם אליהם את המסמך. 

)עלו שטחים נוספים  רכבים נטושים וניקוי שטחים פתוחים ממשכים במבצעי ניקיון : פינוי 

. עדכון של הגשת קולות קוראים.  3שדורשים טיפול: בשטחים הפתוחים של יציץ וליד נען(. 

גזם: התקיים פיילוט בשלושה יישובים: נען, גזר ונצר סירני. מהפיילוט עולה   . פיילוט מיחזור 4

כי יש לאסוף את הגזם של היישוב לנקודה אחת ושם מתבצע הריסוק אשר במהלכו נפלט 

אבק רב לסביבה ולכן לא ניתן לבצע את התהליך בקרבת בתי מגורים. הרסק גזם יוצא  

רוסק. לא לכך התכוונו וציפו ולכן יש להמשיך  באיכות טובה אך נשאר בערימה בנקודה בה 

ולחפש קבלן שידע לעשות את העבודה בקרבת בתי המגורים. כמו כן, נקבעה פגישת  

היכרות ולמידה ביחידה הסביבתית של השרון שם מתקיים כבר מיחזור גזם ביישובים שונים.  

מועצה ולאחר  . היחידה מתחילה בתהליך של מעבר לכלים רב פעמיים בתחילה בבניין ה5

 מכן גם בצהרונים המופעלים ע"י המועצה.  

דיון רעיוני על תפקיד הוועדה ושילוב ערכי הקיימות בתכנון ארוך הטווח ובעשייה   •

וועדת איכות הסביבה היא זו האמונה על המדיניות ואילו היחידה היומיומית של המועצה:  

דה מסמך ובו נכתב חזון  הפועלת ברמת הביצוע. יחד עם זאת בחודש האחרון נכתב ביחי

הקיימות של המועצה, הרציונל וכל התחומים בהם נוגעת הקיימות בעשייה של המועצה.  

המסמך עבר לרותם לאישורה וחוות דעתה ויועבר לחברי הוועדה לעיונם, הערותיהם  



בכדי שהמועצה תהיה מועצה מקיימת המועצה עצמה צריכה לעבור שינויי. בכדי   ואישורם.  

צורך בשינוי במועצה עצמה. נדב הציע לדבר עם אוריאל בן חיים שהיה ראש    להתקדם יש

 תחום קיימות ואיכות הסביבה במועצות האזוריות )נדב יעביר את הנייד שלו(. 

ומאמצים את תחום הקיימות כדרך חיים. חשוב  כמו כן, חשוב להבין שזה הכיוון של המועצה 

אלה שאינם מודעים או יודעים עד הסוף על  להציג את הקיימות לחברי המליאה מאחר ויש כ

מה מדובר. וכמובן, צריך לקחת בחשבון שלא אצל כל חברי המליאה הקיימות נמצאת בראש  

סדר העדיפויות שלהם. עלו שאלות כגון: איך צריך להעביר את המסר לחברי המליאה, מה 

 צריך למכור בכדי שישתכנעו? מה הם ירוויחו מזה ועוד... 

ון שתתקיים פגישה של ראשי אגפים אחת לחודשיים בכדי לבנות תכנית  עלה שוב הרעי

 עבודה משותפת ברוח פיתוח בר קיימא.  

כל מחלקה תכתוב היבטים שונים    2020עלה רעיון כי כבר בתכנית העבודה לשנה הקרובה   •

 בתחום הקיימות אשר היא תיישם בתחומה. 

 קחת את אוריאל כיועץ.  רעיונות להמשך: להזמין את רותם לישיבת הוועדה, ל  •

 

 


