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19.11.19לאיכ"סוועדתסיכום

יונה.כפרעירייתשלהסביבהאיכותועדתהתקיימה19.11.19בתאריך.1

להלן ההרכב הועדה:.2

משתתפים: מעין חג'אג', עמית אזואלאי, עופר זיו, יריב ממן, גנאדי ורמן..1

חסרים: שיר אבן זוהר, טרי אטיאס, איציק בראון, איציק דב..2

בתחילת הוועדה הוצגה תמונת מצב של העיר ונתוני איכות סביבה. כמו כן הוצגה.3

תובילשפעילותהבכדיהוועדהעבודתבמהלךליבהתחומי2-3בלהתמקדהמטרה

לתוצרים משמעותיים וממוקדים. 

להלן התייחסות המשתתפים שעלו בשיח על המצגת: .4
משתתפים ציינו כי בפרוייקט הפוטולארי העיר נהנית מתשלום השכירות ולא.1

מהחשמל שמיוצר בפרוייקט. 
לתאורת הלד יש היבט סביבתי. צויין כי היא יכולה להוות תשתית בהמשך.2

תשקולהעיריהשאםומבקשלכךמתנגדהואכיצייןזיועופר.5דורלהתקנת
דיון. כךעליתקייםבעתיד5דורהתקנת

פחים.סוגיושינויפחיםהטמנתשלההסכםלהתחדשצפוי2021בכיצויין.3
צויין כי יש לחשוב על חוקי העזר הפנימיים והשימוש בהם, במיוחד לאור הצפי.4

לכניסתו של חוק עזר חדש ברגע שתתכנס הכנסת. 
חוק פחים כתומים צפוי להיות מיושם בעיר בקרוב. .5
צויין כי יש להתמקד בטיפול במחזור אשפה ובחינוך. חשוב לשים לב לחינוך.6

הבלתי פורמאלי, בדגש על יעילות. 

להלן הנושאים נוספים שעלו במהלך הדיון: .5
יש להסדיר את אופי העיר והחזון (סוכם שיידון בישיבה הבאה) ..1
אי שימוש בחד פעמי במוסדות ציבור והעיריה (סוכם שיידון בהמשך) ..2
חינוך: אימוץ היבטים שונים של איכות סביבה. .3
טיפול מקיף בבע"ח (הוספת גינות כלבים, איסוף גללים וכו', הקמת פינות.4

האכלה לחתולים בכדי לאפשר עיקור אפקטיבי יותר). 

להלן נושאים לוועדה הבא:.6



גיבוש חזון הוועדה והצבעה על הנוסח. .1

השלמת נתונים על תחום החינוך ואיכות הסביבה (זימון בהמשך.2

פגישה משותפת עם אסנת/ אגף החינוך) .

הסכמה על נושאי הליבה להמשך (קווים לתוכנית אסטרטגית) +.3

בחירת נושאים ראשונים לטיפול: 

i.מעבר לשימוש בכלים רב פעמיים ( ללא חד"פ) בעיריה

ובמוסדות הציבור. יציאה לפיילוט ראשוני דרך מע' החינוך) *

להבנתי יש כבר תחילת פיילוט דרך הצהרונים. 

ii.מעבר ליישום חוק האריזות / פחים כתומים (חשוב שנרתום

את הוועדה למהלך) .

נקודות ראשונות לתוכנית אסטרטגית: .4

i.בשנתיים35%ל10.56%מבעירהמחזורהיקףהגדלת)

אשמח לדעתכם האם מדובר ביעד סביר לאור השינויים

הצפויים בתהליכי המחזור ובחוק האריזות והאם סביר שהיעד

יושג בראייה של שנתיים קדימה) .

ii.צמצום טביעת הרגל האקולוגית של העיר ( כולל חסכון

במיים, שימוש בצמחים מתאימים מבחינת צריכת מיים

) .וכו'..,co2ופליטת

iii. .חינוך ושותפות ציבורית לקיימות של העיר כפר יונה

iv.יהיה צורך להתייחס להצעתו של עופר זיו לגבי הקמת גינת

כלבים ופינות האכלה לחתולים.

לידיעתכם..7

תודה..8



ורמן גנאדי

מנהל מחלקת תברואה

ואיכות הסביבה
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לוח תפוצה

שםתפקידמס'

מעיין חג'אג'יו"ר הועדה1

איציק בראוןחבר מועצה2

איציק דבחבר מועצה3

עמית אזולאיחבר מועצה4

שיר אבן זוהרנציגת ציבור5

עופר זיונציג ציבור6

טרי אטיאסנציגת ציבור7

גנאדי ורמןמנהל מחלקת תברואה ואיכות הסביבה8

ששי מגידומנכ"ל העירייה9

יריב ממןמנהל אגף שפ"ע10


