
 

 

 17.9.14 -סיכום ועדת איכות הסביבה

נוכחים: אביטל יוגב, יורם פלג, צפי פלד, אלה קון, דגנית טל, הילה רוטברט, 

 גלי אשכול, איילת שחם, משה גולן, בני בום  

בישיבה הבאה יוצג סיכום הפיילוט בנושא ההפרדה ע"י אורן ביי,  - פיילוט הפרדה

 צטרףחולה. כמו כן בישיבה הבאה י אך אורןלמרות שהיה אמור להיות מוצג היום, 

ההפרדה , לדבריו, סקר את פרוייקט  –. יורם יל המועצה החדש מר שי אברהממנכ"

הפרדה   60%-50%הפרוייקט ממשיך כרגיל, יש שיתוף פעולה של התושבים כ

משפחות בנווה ירק ואלישמע  30 -כהפרדה בגני עם.  80%  -באלישמע ונווה ירק  וכ 

ליטר על חשבון  360החליפו את הפח הירוק לשנתגלה גודש בפח באופן תמידי, 

המועצה, )בגני עם הוחלפו הפחים על חשבון התושבים ועל כן איילת תשלח מכתב 

ות של תלונות רבבנושא כדי שהמועצה  תחזיר את הכסף ליישוב.( כמו כן, בעקבות 

אחת המסקנות בלבד. גי תשריאלישמע בתקופת חי התושבים הוחלט להוסיף יום פינו

מפרוייקט זה הוא שעל מנת שהמועצה תוכל להמשיכו יש לעשות מסע הסברה שהועלו 

 נוסף ביישובים. 

עקב סגירת אתר דלילה ע"י כפר מנחם, הפסולת האורגנית מפונה לאתר טובלן 

לטון שהמועצה שילמה עד ₪  70במקום ₪  280בבקעה ועל כן העלות לטון הינה 

וון שיש יותר יכאחוזי ההפרדה בין הישובים קיים ה גולן  טוען כי השוני בעכשיו. מש

תושבים ביישוב וצריך לקיים עבודת הסברה טובה יותר. כמו כן מעלה את סוגיית מיקום 

איילת מציינת כי עבודת חינוך והסברה מאוד חשובה  המדרכות.הפחים החוסמים את 

חייב להיות "משוגע לעניין" וזו חייבת אביטל מדגישה כי להצלחת פרוייקט ההפרדה. 

 להיות המועצה, כיוון שהמועצה אחראית על כל הפינויים והתקציב אצלה. 

ההסברה בנושא ההפרדה וגם את שאר לדעתה אורן לא יכול לבצע גם את  -אלה

הוחלט כי אורן יבצע בסופו של דבר הדברים, אלה נפגשה עם ראש המועצה בנושא ו

 רים באיכות הסיבה במשרה מלאה. את כל הנושאים הקשו

הוסף  -בעשייה :טוען כי חלה התקדמות רבה במועצה בכל נושא איכות הסביבהצפי 

הוספת מנהלת תחום בתי ספר יסודיים הגברת  –אורן ביי. בחינוך  –תקן למשרה מלאה 

דינה פלד, שהפכה את בית חינוך מתן לבית ספר ירוק ומכירה את התהליך מקרוב, 

חלק מתפקידה יהיה להפוך את שאר בתי הספר במועצה לירוקים. פרוייקט התייעלות 

שיכנס בשבועות הקרובים לפיילוט.  חתימה על ההסכם  בהובלתה של דגנית אנרגטית

 עם תאגיד תמיר בחודש הקרוב.  

אביטל מבקשת לתת לוחות זמנים להתקשרות עם תאגיד תמיר. גלי  - תאגיד תמיר

סקרה את המפגש עם אסי אליה ממועצה אזורית עמק יזרעאל בנושא תאגיד תמיר. 

 רצ"ב המסמך שהועבר להנהלה.

יורם נפגשו עם יניב מנופית. נבדקות אופציות לריסוק גזם והוזלת עלויות. צפי גלי ו –גזם 

 גלי ויורם יפגשו עם איילת בנושא. 

הציגה את הפרוייקט של התייעלות אנרגטית בבתי  –דגנית  - התייעלות אנרגטית

לטובת התייעלות ₪  400,000המועצה תקצבה ה. הספר, יחד עם החברה למשק וכלכל

סקר שנערך המועצה וזו היתה קביעתו. כל בתי הספר במועצה  אנרגטית, בעקבות

 התקנה של מערכות כיבוי אוטומטיות למזגנים ולתאורה.  –יעברו שדרוג חסגנים 



בתי ספר שבהם יש אולמות ספורט משותפים לבית הספר ויישוב הכוללים: בית חינוך 

ך מתן יותקנו מונים נפרדים, ירקון, בית חנוך  אהרונוביץ', בית חינוך צור יצחק, ובית חינו

 . ע"מ לבצע הפרדה מלאה בחשבון החשמל

חוב. כרגע החברה למשק וכלכלה מנהלת את המכרז לתאורת הר – חובתאורת ר

בבחינה מי מהספקים נותן את השירות הטוב ביותר, במחיר הכדאי ביותר ובאיכות 

וירקונה. ברגע שיבחר ם הינם: חגור, מגשימי המושבים שנבחרו לסקרהגבוהה ביותר. 

 הספק המתאים יותקנו מספר עמודי תאורה ביישובים על מנת לבחון את הנושא.

 במקביל באחריות דגנית תיאום פגישה עם שלושת הישובים ליישום הסקר. 

אורה המלווה את הפרוייקט של חן בסטנדרטים קפדניים מטעם יועץ תנב  -זיהום אור

 ו . אבשלום אליה –החברה למשק וכלכלה 

מציינת כי כל התהליכים של הטעמה לוקחים זמן.  –הילה  -טקס נאמני יער חורשים 

 40כמו כן ביום א' הקרוב יתקיים טקס השקה של סיירת נאמני יער חורשים, התנדבו כ 

תושבים המעוניינים לקחת חלק בפרוייקט, מודה לאביטל על התרומה הגדולה שלה 

 לפרוייקט זה. 

  

  


