היחידה לאיכות הסביבה
כ' תמוז תשס"ט
 12יולי 2009
סיכו ישיבה מס'  2/09של הועדה לאיכות הסביבה )(7.7.09
השתתפו :גדעו כה ,אבי לייב ,נפתלי זר אביב ,פנינה אמויאל משה ,ציו דוד ואפרת
שטראוס.
נעדרו :איציק להב ,אורה גפני ,משה רז ,בטי כה פאר ,אמיר צורי ,יובל אלוני ,אמיר
פליישר ,דוד ראיבי ,דרורה חוכימה ,נורית זר אביב ,הדס נוח! וזיו נוימ.
סדר היו:
 .1גדעו! הציג את פנינה אמויאל משה " מנהלת המחלקה לאיכות חיי וסביבה .חברי
הועדה מאחלי לפנינה הצלחה בתפקידה החדש.
 .2דו"ח פעילות היחידה לאיכות הסביבה " ציו! דוד
 .2.1פרויקטי! שהסתיימו " תקציב המשרד להגנת הסביבה
1

קטע שביל :תנובות " נחל אלכסנדר

& 12,800

2

 2מאצרות לאיסו' ניילוני! " ניצני עוז

& 100,000

3

גינה קהילתית " ניצני עוז

& 20,000

4

מכשיר כיול למד רעש

& 5,425

5

פעילויות ניקיו סביבתי " קר הניקיו

& 20,250

6

קורס פעילי!

& 17,523
סה"כ:

( 175,998

גדעו " לפרס! שהמועצה מבצעת בדיקות רעש ,ולפרס! ג! תקנות בנושא רעש.
נפתלי " לגבות תשלו! עבור בדיקת רעש ולשלוח מכתב לועדי! המקומיי!.
ציו " הבדיקות ה לצרכי! פנימיי! וחייבות להיער #בנוכחות שוטר .יש צור #לבדוק יישו!
בשטח.

 .2.2פרויקטי! העומדי! לפני סיו! " מתקציב המשרד להגנת הסביבה
 .1חורשה וג פסלי! בנורדיה
" .2דר #הלב" " מקטע ראשו
 .3תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא
 2.3בקשות שהוגשו למשרד החקלאות
& 1,687,491

1

"דר #הלב" – שבילי אופניי!

2

גת בכפר יעב.

& 95,796

3

גבעה ירוקה  +מוזיאו חקלאות – כפר יעב.

& 127,149

4

חורשה וג פסלי! בנורדיה

& 358,873

5

קורס גינה אורגנית

& 26,000

6

קורס ולעדות איכות סביבה

& 22,800
סה"כ:

( 2,318,109

 .2.4בקשה שהוגשה למשרד התיירות
1

& 6,500,000

"דר #הלב" – שבילי אופניי!

 .2.5השתתפות המשרד להגנת הסביבה " מכספי החזר היטל הטמנה
השתתפות המשרד
להגנת הסביבה

השתתפות עצמית

סה"כ עלות

רכישת מתקני! לאיסו'
סוללות למיחזור
הקמת  30פינות גז! בישובי!

& 6,000

& 6,000

& 12,000

& 84,000

& 16,800

& 100,800

קומפוסטרי!

& 36,000

& 7,200

& 43,200

משטחי! לאיסו' קרטוני!
וניילוני! חקלאיי! בפורת

& 32,000

& 6,400

& 38,400

מרכז מיחזור בעי שריד או
גאולי!)פיילוט(
פרסו! ,הסברה ועוד )*(

& 20,000

& 4,000

& 24,000

& 21,600

& 4,320

& 25,920

סה"כ:

( 199,600

( 44,720

( 244,320

הוגשו בקשות למימו  5קורסי! " עדי לא התקבלו תשובות.

 .2.6תקציב היחידה לאיכות הסביבה 2009
נושא

סכו

שכר

& 375,515

רכב " דלק

& 25,000

רכב " תיקוני! וביטוח

& 21,000

תקשורת ופרסו! )(1

& 5,500

השתלמויות

& 30,000

מבצעי ניקיו ,רכישות ופרוייקטי! )(2

(*) & 120,000

אחרי! )(3

& 45,000

פינוי קרטוני!

& 130,000

פינוי בקבוקי!

& 14,000

סה"כ:

( 766,015

) (1פרסו! קורסי! לתושבי! של הקתדרה לחינו #סביבתי
) (2מבצעי ניקיו בצידי דרכי!; יוזמות של ישובי!; שיפור חזות ישובי! " צביעת תחנות
אוטובוס ועוד; גת בכפר יעב ;.מבצע ניקיו ביער עי שריד " קרית חינו" #דרור" ועוד
)*( נושא לדיו
) (3אימו .אתרי! ע"י מוסדות חינו " #הסעות ,ציוד ,חומרי! ועוד; צעדה ב"דר #הלב" "
הכשרת השטח ,ציוד לתחנות ,סימו המסלול ועוד; אירוע קהילתי " ניווט אופניי! בשבילי
"דר #הלב"; קורסי! בקתדרה לחינו #סביבתי' מוסדות חינו" #ירוקי!"
 .2.7מבצעי ניקיו ,רכישות ופרויקטי! מתקציב המועצה
בוצע
1

מתק איסו' לדיסקי!

& 7,161

2

פינוי פסולת אזבסט " פורת

& 6,700

3

פינוי פסולת ניילו " פורת

& 2,800

4
5

הובלה וחלוקה של שתילי! לישובי! לכבוד ט"ו בשבט
שילוט

& 1,500
& 462

6

צבעי! " עי שריד

& 2,698

7

גינה אורגנית "צור משה

& 5,000

8

מרכז מיחזור בבי"ס "בכר רוסו"

& 4,064

9

& 1,155

פסל סביבתי " נורדיה

& 8,000

 10השלמה לגינה קהילתית בבי"ס "לב הפרדס"
סה"כ:

( 39,540

מתוכנ!
1

גת בכפר יעב " .קרית חינו #דרור"

& 10,000

2

מבצעי ניקיו ביער עי שריד " קרית
חינו" #דרור"

& 20,000

סה"כ:

30,000

לדיו!
תקציב המועצה

& 120,000

מבצעי! ופרוייקטי! שבוצעו

& 39,540

מבצעי! ופרוייקטי! מתוכנני!

& 30,000

סה"כ יתרה למבצעי ניקיו!

( 50,460

ציו :חברי ועדת איכות הסביבה מתבקשי! להעלות הצעות לפעילויות בעלות של עד 50,460
ש"ח.
אבי :מבצע ניקיו ,לפני ראש השנה ,בכל ישובי המועצה .לארג את בני הנוער ולשת' אות!
במבצעי הניקיו תמורת תגמול )טיול וכו'(
גדעו :לחלק לכל ישוב  100שקיות אשפה.
פנינה .1 :ישוב לדוגמא " פורת  .2הפנינג חשיפה לתכנית האסטרטגית לפיתוח בר קיימא
גדעו :לשלוח בדוא"ל לחברי ועדת איכות סביבה ולאפשר לה! להעלות הצעות לשימוש
בכס' .החלטה תתקבל בישיבה הבאה ,אשר תתקיי! בסו' אוגוסט.
 .3דו"ח פעילות היחידה לאיכות הסביבה " אפרת שטראוס
 .3.1גני! "ירוקי!" "  3גני ילדי! הוסמכו לאחרונה כגני! "ירוקי!" " סה"כ ישנ!  10גני!
"ירוקי! במועצה .בשנה הבאה יוגשו להסמכה  4"6גני!; תכנית שנתית בנושא פסולת
ומיחזור; הנחיה לצוותי גני! "ירוקי!"; הנחיה לצוותי גני! אשר יוגשו להסמכה.
 .3.2בתי ספר "ירוקי!" " "בכר רוסו" ו"אור השרו"; תכנית מועצות "ירוקות".
 .3.3קרית חינו #דרור " צעדת לב השרו  ;3צבעוני! ביער עי שריד; יוני " טקס באנדרטה
של ניצני עוז; דצמבר " טקס באנדרטה לזכר דב הוז; יו! הניקיו הבי לאומי " ניקיו ביער
עי שריד; אימו .אתרי! " גת בכפר יעב ,.גבעה בבני דרור ,עזריאל; סימו "דר #הלב".

 .3.4קתדרה לחינו #סביבתי " קורס "איכות סביבה וקיימות" יפתח בספטמבר ;סדנאות
"חומר למחשבה"; ועדות איכות סביבה; גינה אורגנית  ;3פרמקלצ'ר; צפרות; רכיבה על
אופניי!; קבוצות הליכה ב"דר #הלב".
 .3.5פרסומי! " עלו בנושא הפרדת פסולת למיחזור; מערכת שעות לכל תלמידי בתי הספר
היסודיי!.
 .3.6אירועי! קהילתיי! " בחודש ספטמבר מתוכנ אירוע ניווט של רוכבי אופניי! ב"דר#
הלב" " ניצני עוז.
 .3.7תכנית להפחתת פסולת נייר במשרדי המועצה
 .3.8פיתוח בר קיימא "  3קבוצות העבודה סיימו את עבודת; הסתיימה כתיבת! של 31
כרטיסי פרוייקט;  " 24.6.09התקיימה ועדת היגוי  ;2היערכות להמש ,#קביעת סדר
עדיפויות ליישו! הפרויקטי!.
 .4הקמת תת ועדות לקידו תכנית "דר -הלב"
גדעו :לא נית לקבוע בגלל מיעוט המשתתפי!
 .5סימו! "דר -הלב"
גדעו :הציע לא להמתי לסימו הקבוע של "דר #הלב" .בינתיי! אפשר לפנות לקרית חינו#
"דרור" לערו #תחרות על עיצוב הלוגו של "דר #הלב" ,המועצה תבחר את הלוגו ותשלח
לעיצוב מקצועי ,התלמידי! ג! יסמנו את השבילי! ע! הלוגו הנבחר.
אבי :מציע לפתוח את התחרות לכל תושבי המועצה .מציע ג! לטעת עצי! לאור #השבילי!.
הנושא יועלה שוב בישיבה הקרובה של הועדה.
 .6מכרז לפינוי פסולת " עדכוני
אבי " יו"ר תת ועדה :במכרז החדש יגבה תשלו! לפינוי פסולת פר בית אב .בישובי! בה!
יהיה תהיה הפרדת פסולת במקור ,כדוגמת נורדיה ,תחס #עלות השינוע ויינת זיכוי כספי
לטובת היחידה לאיכות הסביבה.
הקבל מתחייב להחלי' בשנה הראשונה  1,000פחי אשפה שבורי! ובהמש #בכל שנה 250
פחי! שבורי!.
רשמה :אפרת שטראוס

אישר :גדעו כה

