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 2101/02/12שהתקיימה ביום  של הוועדה לאיכות הסביבה, 2מס' ישיבה פרוטוקול דיון מהנדון: 

 בחדר הישיבות במועצה האזורית גוש עציון //:/2בשעה 

 

פינצ'י הרשלר, מנהל האגף התפעולי; מני סקולניק, יו"ר הועדה; חבר המליאה ו –אלי דרור השתתפו: 

 והח"מ.מאיר אלמקייס, מנהל מחלקת התברואה, מנהל מחלקת רישוי עסקים; פקח חוקי עזר; 

 

טמעה של הרכז החבר המליאה; עדי אריכא,  יואב בינט,משה סוויל, סגן ראש המועצה;   נעדרו:

 ההפרדה )במילואים(.פרויקט 

 

 נושאים ודיון:

 אלי דרור –סקירת פעילות העבר של הוועדה, החלטות, ואופן ניהול הוועדה  .1

רקע: בשנים האחרונות, הוועדה לא היתה פעילה, ולא התוותה עבור המליאה ועבור המועצה 

 ?לעתיד . השאלה היא כיצד משנים את המצב כיוון

בתהליכים וביוזמות סביבתיות   הנהלת המועצה חייבת לשתף את חברי הוועדהאלי דרור: 

שלישית, צריך מתחילתן ולא בדיעבד. שנית, חשוב להגדיר יעדים ישימים, ולא תוכניות כלליות. 

אולי אמנה קהילתית,  –לשמירה על הסביבה, לחנך לסביבתיות של הדור הצעיר להתמקד בחינוך 

  בין התושב לבין הסביבה.

אולי הוועדה צריכה לקיים כל ישיבה בישוב אחר, עם התושבים, אולי בשילוב של ישיבת  -לעתיד 

 ועד בישוב. 

מבקש מהוועדה לחשוב, בישיבות הקרובות, האם יש מוקדי סיכון בתחומי המועצה, האם יש 

 בקרבה למוסדות(, לרבות מטרדי אבק, יתושים, מכרסמים ורעש)מוקדים של חומרים מסוכנים 

ציבור או לבתי מגורים. צריך להסתכל על כל הספקטרום, לחשוב על איכות הסביבה ולטפל 

 בדברים באופן תשתיתי. 

 

 :ברחבי הגושרכב מבצע מיגור רכבים נטושים וגרוטאות , סקירת סקירת פעילות פקח חוקי עזר .2

וגרוטאות מיגור רכבים נטושים כחלק מהפעילות של מחלקת הפיקוח והאכיפה פתחנו במבצע ל

זיהינו שזה אחד המפגעים האסטטיים והמוחשיים ביותר בישובים, שמציקים גם למזכירים  .רכב

קיימים ברחבי הישובים וגם לתושבים. בסקירה שנערכה על ידי פקח חוקי העזר, התברר כי 

והם בכתב )מדבקה על הרכב ודואר רשום( התראות ניתנו  01%-לכאשר , רכבים 111-למעלה מ

 שלושה חודשים.ה זבמעקב 

משך כשלושה שבועות לגרור את הרכבים שבעלי הרכבים שייהתחלנו בתהליך לפני כשבוע וחצי 

. חתמנו על חוזה עם חברה מבית נתנו אישור לכך, ובהמשך נגרור גם רכבים שלא נענו לקריאתנו

  שמש, שמבצעת עבורנו את הגרירה ואת האכסנה והשמירה. 
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במידה  .לא הגיבו 15%, ביקשו ארכה וקיבלו עד סוף החודש 11%, פונו ע"י הבעלים 01%עד כה 

 של פקח חוקי העזר. נוספים בהמשך טיפול 11% ולא יפנו, נפנה אנחנו.

 

 בתחום איכות הסביבה: 1/1עדכון על פעילות וריכוז נתוני מוקד  .2

 30; פניות ללכידת כלבים משוטטים 315, נרשמו 11/0/1113מאז פתיחת המוקד התפעולי ביום 

מדובר על כמות גבוהה פניות בנושא הדברה של יתושים ומעופפים.  09פניות על לכידת חתולים; 

, בעיקר בתחום כ"א במחלקת 1110של פניות, ואנחנו נצטרך לתת לפניות מענה בהכנת תקציב 

 התברואה. 

 פינצ'י הרשלר: איגוד ערים ביצע בעבר ניטור, אך לא באופן רציף. 

מעביר שם של אדם )טל רשות לבצע ניטור של דגירות יתושים, לאורך כל השנה. אלי דרור: חובת ה

ויינברג(, המבצע כיום פעילות ניטור זו והמכיר היטב גם את נושא זבובי החול והקשר ללישמנייה 

יריחו( עבור מועצה מקומית בית אריה והמכיר את עבודת הניטור ויכול לסייע כפרילנסר. )שושנת 

 נתונים על מ המוקד בנושא מטרדי יתושים לקבלת התמונה המלאה.צריך לנתח את ה

 

 :עדכון על קליטת וטרינר )ד"ר רן מרגלית( במועצה .4

, שמחר וטרינר המועצה סיים את תפקידו. לאחר ביצוע מכרז כדין, נבחר ד"ר רן מרגלית לתפקיד

התפקיד תהיה ביום ייכנס לתחילת חפיפה עם מנהל המחלקה ועם הגופים השונים, כאשר תחילת 

1/11/1113 . 

בכוונת המועצה לבצע שינוי במתכונת הפעילות של הוטרינר, כך שיינתן דגש על פעילות רציפה 

לאורך מרבית השבוע במועצה )ולא במשך יום וחצי, כמו שהיה עד היום(. בנוסף, בכוונת המועצה 

א, לרבות מיקום ואמצעים. , ואנחנו עוד לומדים את הנושלהיכנס לנושא של בדיקות משנה לבשר

בנוסף, היות ומשרת הוטרינר היא משרה המופנית גם לקהילה, אנחנו רוצים להרחיב את הפעילות 

 בבתי הספר ובגנים, לפרסם באתר האינטרנט ובעיתון המועצה מידע חשוב בתחום.

שלנו, גם בוועד המוניציפאלי של חברון, בהיקף של  אנחנו בוחנים בחיוב רב העסקה של הוטרינר

 משרה. הסדר שכזה ייחתם בין המנכ"לים/גזברים, למשך תקופת זמן של שנה. 9%

 

 .קנסות – סטטוס חוק העזר של המועצה .5

כחודש, אישר משרד הפנים את חוק העזר לגוש עציון )ברירת קנס(. במסגרת החוק, ניתן לפני 

עבירות על שני חוקי העזר שאושרו בעבר. הודענו לישובים ולמזכירויות להטיל קנסות בגין ביצוע 

 על החוק החדש, החוק פורסם כדין, ואף שלחנו טבלת קנסות מקוצרת למזכירויות. 

 

 יריד ירוק בתקוע:  .1

התקיים בתקוע היריד הירוק השני של גוש עציון, בהפקת מתנ"ס גוש עציון  15.10.13ביום 

ייצור חשמל ע"י  גברים וטף נהנו מפעילויות רבות ומגוונות שכללו: נשים,מאות  והיישוב תקוע.

; סדנת בניה בקרטון; דוכני ממכר מוצרים אורגניים וירוקים; סדנאות קומפוסט; דיווש באופניים

וכמובן דוכן הסברה למהפכת ; בניית פיסול סביבתי בפארק הבנים; סדנאות לקישוטי סוכות

   .ההפרדה במקור
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 :עילות בתחום הפרדה במקורעדכון פ .7

מתושבי המועצה. בישוב  51%למעלה מ –משקי אב מבצעים כבר הפרדה  1,311נכון להיום  5.1

לא יוצב פח  –חולקו לפני כשבוע פחים כתומים, בשדה בועז הסתיימה הדרכה  –כרמי צור 

 פחים חומים. הוצבו היום כתום טרם הסדרה של הכנסת עובדים פלסטינים. בנווה דניאל 

 מחר.נצא לפרסום מכרז ואנחנו  ,לאספקת פחים ולפינוי מכרז קיבל את אישור תאגיד תמירה 5.1

תקוע והר גילה, במקביל. סיום עבודה בשני הישובים מקסימום  –תחילת עבודת הסברה  5.3

אירוע בט"ו בשבט פיין עלה בישובים, ומתוכנן חומרי הסברה; הקמהגיעו חודשיים מהיום. 

 לכל בתי הספר.

 

 : צו שמירת הניקיון בקידרעל פעילות בהתאם לעדכון  .8

לפני כחמשה חודשים, בעקבות הבניה המואצת בקידר, וכתוצאה מאי הקפדה והזנחה במשך שנים 

של פיקוח המועצה, הצטברו אלפי טונות של חומרי בניה. כתוצאה מכך, יצא צו של המשרד להגנת 

המועצה ומזכיר הישוב, ולאחר סיורים הסביבה, הכולל חיוב אישי. הודות לפעילות מאומצת של 

שנערכו עם המשרד להגנת הסביבה, אנחנו מקווים שבימים הקרובים יוסר הצו. רק בחודש 

 .הנוכחי, פונו כחמישים טון של פסולת בניה, לאתר מוסדר )אבו דיס(

 

מבקש להביא פרוטוקול זה לידיעת מהנדס המועצה, על מנת שבאגף ההנדסה של אלי דרור: 

המועצה יוטמעו הנחיות תכנון, אשר יועברו לכל מתכנן, והאוסרות הקמת מסלעות ומערומי 

אבנים וסלעים, וכל סוג של פיתוח ובנייה שיצרו בתי גידול )מקומות מסתור ורבייה( לשפני סלע. 

בים שהגינות )ציבורי ופרטי( מהוות מקור מזון מושך מאוד עבור חשוב להביא למודעות התוש

בעלי חיים אלו ולכן חשוב מאוד שלא לייצר בתי גידול בקרבת האדם המהווים את הגורם המגביל 

 את גודל האוכלוסייה במקום מסוים. 

 .0בנוסף, מברך על שילוב מפקח חוקי העזר בהליך קבלת טופס 

 

 "הרשות הירוקה" לפני כחודש.  המועצה הגישה מועמדות לפרס .9

 

 .Jewish Nationalקרן המים של אנחנו כותבים בימים אלה תשובה לקול קורא של  ./1

 
 

 רועי וולר, מנכ"ל המועצה רשם: 
 חברי הוועדה העתק: 

 ראש המועצה, דוידי פרל
 ס. ראש המועצה, משה סוויל

 מהנדס המועצה, איציק רוזנברג
 ]תיק ועדת איכות הסביבה[ 


