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 כ' תמוז, תשע"ה
 2015יולי,  7

 

 7/7/2015שהתקיימה ביום  של הוועדה לאיכות הסביבה, 1מס' ישיבה פרוטוקול דיון מהנדון: 

 גוש עציון בלשכת מנכ"ל במועצה האזורית 17:00בשעה 

 

 השתתפו: 

 ; אמציה הרשושנים, יו"ר הוועדה

 ; , חבר הוועדהפינצ'י הרשלר, מנהל האגף התפעולי

 , חבר הוועדה;מנהל מחלקת רישוי עסקיםו איר אלמקייס, מנהל מחלקת התברואהמ

 רועי וולר, מנכ"ל המועצה, חבר הוועדה

 
 , חבר הוועדהישי טחוברנעדרו: 

 
 נושאים ודיון:

 חוק העזר של המועצהסטטוס   .1

אין כוונה כרגע העלאת חוקי עזר בתחום איכות הסביבה לאישור המליאה, היות שהמצב החוקי 

עם זאת, ייתכן שהמועצה תכנס לבדיקה של נושא  .לצרכי המועצה והתושבים נותן מענה טוב

 הפרדת שפכי תעשיה במערכת הביוב, ואז ייתכן שיידרש חוק עזר. 

 
 במקור פעילות בתחום הפרדה .2

 קידר ובת עין לא בפרויקט.   –ישובים מפרידים אשפה במקור  18נכון להיום, 

אנחנו רואים שיפור מבחינת כמויות ההפרדה של האשפה, בכל הזרמים. הפרויקט לא מסתיים 

אנחנו ממתינים לאישור המשרד להגנת הסביבה להסטת תקציב העומד  וההסברה נמשכת.

 הסברה.לרשותנו, מרכישת פחים לטובת 

עם תאגיד תמי"ר, על מנת לשפר את תמונת המצב מזכירי הישובים, שוב, בימים האחרונים נפגשו 

 ג' לבית אב לשבוע( גבוה מהממוצע הארצי .  560ממוצע המועצה ) –

התוכניות של תאגיד תמיר היו להכניס את חטמ"ר עציון להפרדת אריזות. נערכו מפגשים ודיונים 

חד ערכית בין -בהירה, בכתב ובע"פ, כי באם לא תהיה יכולת להפרדה חדבנושא, אולם המועצה ה

 פסולת האריזות של צה"ל לבין התושבים, אזי המועצה לא תקדם את הנושא. 

 
 מכרז מט"ש נוקדים וכפר אלדד  .3

 מתקדם

 
 מעלה אדומים -חיבור קו הביוב קידר .4

במשך שנים רבות בשל בעיות חיבור קו הביוב בין הישוב קידר לבין מעלה אדומים, היה תקוע 

בירוקרטיות. גזבר המועצה הגיע להסכמה לאחרונה עם גזבר מעלה אדומים, ותחשיב העלויות 

 הועבר לבדיקת חברה חיצונית, המוסכמת על שני הצדדים.
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 /חורגתפסולת עסקית .5

בתחום זה. תוצאות מצויינות מבחינת איכות הסביבה, השמירה על דיווח על פעולות המועצה 

 ניקיון וההפרדה, וכן במישור הכלכלי.ה

 
 בדיקות משנה למזון מהחי .6

וטרינר נושא בדיקות המשנה למזון מן החי, הודות למעורבותו של עודכן כי בחודש האחרון הוסדר 

 המועצה, ד"ר רן מרגלית.

 ההסדר פורסם והופץ לגורמים הרלוונטיים בנושא, ואנו פועלים בהתאם לחוק.

 
 בשצ"פים בישובים LEDתאורת  .7

, ומספר חברות שהציעו שירותים, LEDלאחר בדיקת עומק שערכה המועצה בנושא תאורת 

החליטה הנהלת המועצה להמליץ לאגודות השיתופיות בישובים על חברת "אפיק". המודל 

הכלכלי, המפרט הטכני ומודל המימון, הועבר למזכירי הישובים, ובאחד הישובים כבר תואם 

 סיור.

השתתפות המועצה תבוא לידי ביטוי בהמשך מימון רכיב התאורה כחלק מאחזקת הוועדים, 

השנים הבאות, חרף ההקטנה של כל אחד מהישובים בצריכת ובחשבונות החשמל  5במשך 

ייתכן שהמודל ישתכלל עוד, ויכלול גם את הוצאות המועצה בגין רכש  .LEDכתוצאה מהתקנת ה

 פנסים, שיועבר לישובים. 

 מור, תואמה ישיבה במועצה יחד עם הגורמים הרלוונטיים ומזכירי הישובים, ונעדכן.כא

 
 (PV) פוטו וולטאי .8

 2016המועצה קיבלה אישור לקבלת כספים בגין ה"מונה נטו" שמותקן במועצה, ובתקציב 

במודל של ע"י יועץ חיצוני, , PV-אלש"ח. אנחנו בודקים את המשך הפריסה של ה 150-יתווספו כ

 .השוטף היות והמועצה לא רוצה להוציא מתקציבה –שכירת גגות ע"י יזמים 

 
  וההשפעה על בת עיןכפר עציון בלולים בעיית ה .9

 עודכן סטטוס חוקי.

 
 בת עין ביוב ומים תשתיות  .10

 חודשים.  4-5עוד עודכן כי תשתיות הביוב לקראת סיום, צפי של 

 אלש"ח. 300קיים סיכום בנושא זה, והשתתפות המועצה בסך של  –תשתיות המים 

 
 זיהום אוויר של רכבי המועצה .11

 2דווח לוועדה כי אחד הפרמטרים לרכישת הרכבים שבוצעה, היה השמירה על הסביבה. נרכשו 

 . 7רכבים בדרגת זיהום  4(, ועוד 15)מתוך  3רכבים "ירוקים" בדרגת זיהום 

 
 

 מנכ"ל המועצהרועי וולר,  רשם: 
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 חברי הוועדה העתק: 
 ראש המועצה, דוידי פרל

 ס. ראש המועצה, משה סוויל
 ]תיק ועדת איכות הסביבה[ 


