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 מועצה אזורית ערבה תיכונה  – ועדת איכות סביבה 

 22.2.2021סיכום דיון מתאריך 

 

 השתתפו: 

 יו"ר הוועדה, מנהלת היחידה הסביבתית  –הדס -מיכל אסיף 

 מ"מ ראש המועצה – אוסי וניטר 

 גזברית המועצה  – עינב דורי 

 נציג מועצה, מנכ"ל המועצה –מור זילברשטיין 

 נציג מועצה, יו"ר הוועדה החקלאית  –אורן קורין 

 נציג מועצה, פקח מועצתי  – גדי גוהר 

 נציגת ציבור, חברת מליאה  - רבקי אופיר

 נציג ציבור, חבר מליאה  – שגיא קליין 

 נציגת ציבור, חברת מליאה –ארבל בן נובל 

 נציג ציבור, חבר מליאה  – אודי בר 

 נציגת ציבור  –יעל חביב 

 נציג ארגון סביבתי, מנהל מרחב רט"ג  – ערן היימס 

 נציגת המשרד להגנת הסביבה, רכזת תחום תשתיות מחוז דרום  – רננה אילן 

 רכז איכות סביבה מושב צופר   –עידו כהן 

 רכז איכות סביבה יישוב צוקים  – דורון בן ציוני 

 משק מושב עין יהב מרכז  – מוטי וגשל 

 מרכזת יישוב ספיר  – תמר שנאן 

 מרכז משק מושב חצבה  – נדב איילון 

 

 חסרים: 

 נציג ציבור, חבר מליאה  – יואב מויאל 

 מרכזת משק מושב פארן  –רינה פרץ גל 

 

 

 נושאים עיקריים שעלו בדיון: 



 
באתרי גזם.    למניעת שריפותוהיישובים ו פעילות המועצה הוצג –טיפול בפסולת חקלאית  .1

חקלאית אנאורגנית )פלסטיק( ע"י הקבלן המטפל. הוצג   הוצג קידום פתרון לטיפול בפסולת 

השתתפות המועצה )מנכ"ל, ועדה חקלאית, יח"ס( בקו"ק של משרד החקלאות למימון טיפול  

 אזורי בפסולת חקלאית. 

  ניתן, אלא רק דרך האשכוללא . רשות באופן עצמאי  לקו"ק עלתה השאלה האם ניתן לגשת 

 . אר המועצות החברות בונגב מזרחי, יחד עם שאשכול  –

 

פעילות נקיון בשטחים הפתוחים בעבה, בשת"פ עם  הוצגה  –ו בשטחים הפתוחים ומבצעי נקי  .2

 .  500רט"ג ועובדי פרוייקט 

 האתרים בהם נערך נקיון.  עלתה בקשה לפרסם מפה ותמונות של

 פרוייקטים מתוקצבים.  3עדכון פעילות של הוצג   – פרוייקטים רצים  .3
 

,  לוועדה האחרונה, הועלו מספר אפשרויות לפרוייקטים חדשיםבהמשך    –פרוייקטים חדשים  .4

תקציבי אם יוחלט על צורך   אישור ולאחר מכן להעלות במליאה ל , לצורך תעדוף של הוועדה

 בכך. 
 

 מתוך סל הפרוייקטים שעלו: 

מחלקת  באחריות  – ביונים   ביתית, טיפול בזבובים, טיפולפסולת   – טיפול בנושאי פחי זבל 

 תחזוקה. לתאם עם מור ושמעון. 

 

את התיאום   של יזם מקומי המתפעל מקומי פתרון הוצג  –טיפול בנושא פסולת בניין "קטנה" 

 . ות היישוב, והתשלום הוא דרך מזכיר עם חברת הפינוי 

 להריץ כפיילוט ביישובים נוספים.  הוחלט לנסות  

 

 מול אשכול נגב מזרחי,   פתרון לבעיית הפסולת בניין הקטנה גם הועלתה בקשה לבחון 

 מועצה חדש.  ראש ניהול אזורי של פרוייקט מסוג זה לאחר כניסת בחינה שוב ל ולהעלות 

 

 התפעול השוטף המתקיים כיום בנושאי איכות סביבה. הוצג  – תפעול שוטף  .5
 

 הצבה שלהם, עלתה בקשה לתאם עם היישובים מיקום הצבת הפח. לקראת  – פחי טקסטיל 

 

 באופן עקבי יותר.  מיחזור נוי ילתה בקשה לפרסם מועדי פ ע

 

ו הסיבות לבלאי הגבוה של הפחים,  פחים סדוקים ושבורים. הוצג  –זוקת פחים ירוקים תח .6

 . וסיבות שטרם הוחלפו באופן גורף עד היום. וכן פתרונות אפשריים 
 

 להחלפה עצמאית של תושבים,   האופציה לפרסם את הוחלט  

 רכישה מרוכזת בהנחה. ולראות אם ניתן לבצע 

 

להחלפה רוחבית יזומה של פחים בכל רחבי  עלתה בקשה להעלות למליאה בקשה לתקציב 

 המועצה לאחר שראש המועצה החדש יכנס לתפקדיו. 

 

 הוצג. עלו דוגמאות מיישובים. הנושא  – פינוי ג'אנקיות סביב השטחים החקלאיים  .7

שלא ניתן לפתור אותו בימי נקיון יחד עם רט"ג, מאחר   הוחלט כי מצבע כזה הוא מבצע עומק .8

 ודורש הסברה לתושבים וכלים כבדים. 
 



 
 כרגע אין מימון מהמועצה למבצע שכזה.  

 . , ותקצוב כלים כבדיםתידרש תכנית עבודה מסודרת
 ברזל. מכירת  – ימון אפשרי מ

 

 . 2020הועלתה בקשה לבחון פיילוט שנעשה בעידן ב
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