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 איכות הסביבה  לעדת הו

   1/6/21 -מיום ה 1סכום ישיבה מס' 

 : חברי ועדה  משתתפים

 יו"ר הועדה – גב' אורנה רייטר 

 חבר ועדה –מר בועז בגריש 

 איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון -גב' שלוה נווה 

 מנכ"ל המועצה –מר שלמה אפרתי 

 :  משתתפים קבועים

 תושבת אורנית – רויטל כהן גב' 

 תושב אורנית – דב רוזן מר 

 תושב אורנית  –עופר הלפרן מר 

 תושב אורנית –חנן לוי  מר 

 : חסרים

 חברת ועדה  –גב' רוני וינגרטן 

 חבר ועדה –מר דורון טישלר 

 משתתפת קבועה –גב' יולנדה זהר 

 

 סדר היום: 

 ועדה  ואורנה רייטר יו"ר ה  –פתיחה  –  20:30

כללי ותחומי עניין הקשורים לתחום    ,. )רקע אישיהכרות בין חברי הוועדה   20:35  –  21:00

 הגנת הסביבה( 

 מנכ"ל המועצה ומזכיר הוועדה.   –שלמה אפרתי  .קייםהמצב התיאור  21:00 –  21:20

הצגת  ובבנייה(  בחינוך  )בשפע,  הסביבה  איכות  בתחום  היום  המבוצעים  הפרויקטים  הצגת 

 התקציבים )תב"רים ( שהתקבלו בשנים האחרונות ועדיין פתוחים.  

 דיון במצב הקיים.   21:20 –  21:30

   הוועדה. פעולתדיון לגבי מיקוד ודרך  ? נפעל כיצד   22:00 –  21:20

 סכום:

הקיים ה  הוצג .1 המועצה  מצב  מנכ"ל  שלמה  התמקד  .ע"י  הסביבה  ב  שלמה  איכות  תחום 

 . פרויקטיםלולשוטף  לשני תחומים: נחלקוציין שהוא נמצא בשפ"ע ה

 שוטף: פינוי אשפה, פינוי גזם וגרוטאות, מחזור, גינון, טיפול בשפכים.  בתחום ה .א
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פינוי אשפה   –נאות דורית    :מנהל אגף השפ"ע מנהל קבלני משנה  השוטף,בתחום  

 . מחזורוגזם, קבלן גינון וקבלן 

 לפעול ל:  עצההמו בתחום זה בכוונת

 בתחום השפ"ע והאחזקה.  שגרות ניהוליצירת  (1

  / מדרכות וכבישים, ביטול  תיקון    – ע מיפוי ותוכניות רב שנתיות בנושאים  וציב (2

יועץ בתחום כחלק מקול קורא של  )  אדניות, הקמת מרכזי מחזור שיקום   נשכר 

 חשיבה על נושא פינוי הגזם תזמון ומיקום. עוסקים ב. (איכות הסביבה המשרד ל

  , שריפות ושפני סלע.המואזיןפרויקטים: טיפול ברעש בתחום ה .ב

במיקום (1 הבדל  יש  והשריפות  המואזין  בישראל  לישראל    בין   בנושא   . איו"ש 

נמצא הרשות  /ראש  בהם   יםהמנכ"ל  הרשויות  ראשי  מנכ"לי/  עם  ישיר  בקשר 

. באיו"ש הנושא מטופל באמצעות המנהל האזרחי. גב' רוני  מתרחשת השריפה

 וינגרטן וראש הרשות מובילים את הטיפול בנושא.

הסלע  (2 בוצעה   -  שפני  לא  שנים  מספר  לפני  בנושא  השקעה  שבוצעה  מאז 

כות הסביבה נוצל  ות המשרד לאיעתחזוקה של הרשתות. המימון שהועבר באמצ

 במלואו. 

 

 : וחלוקת אחריות לפי תחומי העניין דיון במצב הקיים .2

 .   2התחומים הנוגעים לאיכות הסביבה מתחלקים ל קיימת הסכמה כי 

  צואת כלבים,   נמצאים בתחומי הרשות כמו גזם, אשפה,ש "שבשליטתנו "   םהתחומי .א

הסלע(,  לשמאניזםמחזור,   סביבה    )שפני  לאיכות  למנוע  כמו  )חינוך  שנועד  מיזם 

 ועוד פרויקטים בחינוך והסברה.  (אשפה "קחו את הזבל" 

הרשות.  התחומים .ב לתחומי  מחוץ  והמואזין  הנמצאים  השרפות  מה   ,תחומי  לפי 

 הבקשות והמיקומיםוהן מעבירות את    ורויטל על ידי רוני    ים  מרוכז  ,רויטל  שאמרה

 . לרשויות, מנהל אזרחי, צבא

 

ב הנושאים    קצרהעברנו  מרבית  להעמיק  ועל  לצוותים יותר  בכדי  להתחלק    החלטנו 

לפי   ברשות  נוספים  גורמים  ועם  המנכ"ל  שלמה  עם  מלא  פעולה  בשיתוף  שיעבדו 

 : הנחייתו

 רוני וחנן  -שריפות  •

 רויטל ושלמה  -מואזין  •

 רויטל, דב, אורנה ושלמה. –לשמאניזם, שפני סלע  •

 . , אורנה ושלמהיולנדה  ,עופר –ר, חינוך והסברה מחזור, פינוי גזם, מחזו •
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 משימות/נושאים לטיפול

ל המשרד ש יועץ בתחום כחלק מקול קורא המועצה שכרה -הקמת מרכזי מחזור .1

לחברי הוועדה  תוכנית הפרויקט כולל לו"ז ת שליח. וםלקידום התח לאיכות הסביבה

)שלמה, אשמח אם תוכל לציין את מועד הגשת הקול קורא ותאריך לדיון   מנכ"ל –

 בחוות הדעת של היועץ(.

 תוכנית הפרויקט כולל לו"זשליחת  תזמון ומיקום. חשיבה על נושא פינוי הגזם .2

 .)יש לו"ז מתוכנן? (מנכ"ל -עדה ולחברי הו

 -החשיבה בנושא בהשתתפות מנכ"ל עופר יולנדה אורנה  להמשךקביעת פגישה 

 . 2021אורנה עד סוף יוני 

  –שפני הסלע  .3

   מנכ"ל – הדוחות הנמצאים במועצהאיתור , מיפוי מסלעות שבוצע בעבר .א

של   .ב מידי  החול'    קיימיםה  הדרכהה סרטי  פרסום  'זבוב  בנושא  להתמגנות 

)לשמניה( ושל 'יתוש הטיגריס' )קדחת הנילוס ועוד( לכלל הציבור באמצעות כל  

  -)הסרטונים הועברו למנכ"ל ביום ה  מנכ"ל.  –אפיקי התקשורת של המועצה  

 בשל העובדה שזו העונה הבוערת יש לבצע במידי.(  25/5

הביצוע של התב"ר ע"ס    מה תכולת   2019לטיפול בנושא נפתח ב    548תב"ר   .ג

 מנכ"ל מידי -על מה הוצא הכסף? ₪  218,486

למיפוי לפי תעלה מספר פוסטים לפייסבוק    רויטל  –מיפוי באמצעות תושבים   .ד

 2021עד סוף יוני   אזורים

אורנה עד אמצע יוני   –להמשך החשיבה על תוכנית ופתרונות  מפגש  קביעת   .ה

2021 

. אופני הדווח  של הציבור בנושא  התנהלות הרצויהבנוגע לשיחה עם רוני    –שריפות   .4

 21אורנה עד סוף יוני  – כולל תכולת הדווח ועוד.. 

חייב להיות ממומש לפני   הבינלאומי ןהניקיותב"ר שהתקבל לציון יום ה ש שלוה צינה  .5

 .  אחריות מנכ"ל -6/21סוף החודש 

 

 

   . 20:00בשעה  10/8/21ליום ג'  הנקבע 2 מספר-הישיבה הבאה 

 

 אורנה רייטר, יו"ר הוועדה.  -רשמה

 


