
 18/5/2021סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה בדביר 

"  זהו הדבר האחד שכולנו חולקים . היכן שכולנו חולקים עניין משותף , הסביבה היא איפה שכולנו נפגשים "

 ד.  המרחב בו אנו חיים על שטחיו הפתוחים דורש מאתנו לנהוג בו באחריות ובכבו. (ונסון 'ליידי בירד ג)

צ'רניץ, רגב שבן, ערן צור, עופרה מלכה, גיל לפיד, גילה רשף, אבי לוז, צאלה נעים, אסף רוט,  נוכחים: שמוליק 

 , עמוס זינגר. אירית נברו, טלי שגיא   –. לא היו הפעם מעין גולני 

 סבב היכרות וציפיות מפעילות הוועדה: 

 מאמין שניתן לשפר את הנראות של הקיבוץ –שמוליק 

 . לא רוצה להיכנס לתחומי הוועדה המוניציפאלית רוצה לשפר את מצב הלכלוך –רגב 

 רוצה לשפר את הנראות. יש בעיית מקום במחזוריות לדוגמא.   –ערן 

 הנושא חשוב. רואה לפעול באופן מסודר.  –עופרה מלכה 

 רוצה שהבית יראה טוב יותר.   –גיל 

 הייתה רוצה להתוות מדיניות.  נושא הניקיון חשוב. רואה הזנחה ולכלוך.  –גילה 

 רוצה שיהיה נקי יותר  –אבי 

 בעבר הקיבוץ היה מטופח וחשוב לה הנראות ותחום האויר הנקי.  –צאלה 

רוצה שהועדה תשקיע בתחום. בני שמעון החליטה להיות מועצה ירוקה מדגימה. מהלכים שיהוו מודל.   –אסף 

 אלף דונם( בדומה לאילת.  400מ' ₪ לנושא. למשל איסור שימוש בחד"פ בתחומי המועדה )ב  5ב של יש תקצי 

חשוב ויש הרבה מה לעשות. ניכר שלחברי הועדה מוטיבציה רבה לפעילות ולהשגת   הנושא בכלליות  –מעין 

 שינוי משמעותי בנושא. 

 נושאים לטיפול 

מיידי,   –טיפול משולב  –חשיבה לטווח ארוך, נוי  –סמכויות ואכיפה, תקציב וגיבוי, מפגעי בניה   –שמוליק 

הפעלה קבועה של    –אריזות, מסכות קורונה  –מיידי + גורם אכיפה, איסוף אשפה  –מעקב ותכנון. בטיחות 

 איסוף. 

 וסטרים, מחזור בקבוקים בטיחות לדעתו ע"י מנהל הקהילה ולא ע"י הוועדה, מיבצע לקנית קומפ –רגב 

ת מודעות,  אלע תהליך חברתי וה  -שיפור פינת מחזור ליד הזיתים, שיפור פינת מחזור ליד הרפת, חינוך     –ערן 

 תכנון הנראות לטווח הארוך 

 קם צוות לליווי הנוי בקיבוץ   –, נוי ניצול קולות קוראים )חורשת הזיתים למשל(, פיתוח הכביש ההיקפי –עופרה 

 ניקיון היישוב, גינון ומחזור  –גיל 

פיתוח הגינון והשקעת משאבים ע"י הקהילה בנושא, שיוני מרחבי איסוף האשפה, הסדרת נושא איסוף   –גילה 

וב, רוצה תכנית לטווח ארוך ומדיניות בנושא. פיתוח תהליך אסטרטגי  יומי של הייש-הגזם, חצרן לניקוי יום 

 לשיקום דביר. 

פרסום לקהילה של נהלים וציפיות בנושא פינוי האשפה יחד עם הנחיות לאיסוף אשפה מהחצרות.   –אבי 

ולות"  יציאה בקמפיין בנושא, לפרסם חזון לגבי ניהול את האשפה ביישוב. ניהול שטחים פתוחים כגון הופעת "ז 

 בשביל ההיקפי, לספק ידע ולהשקיע בחינוך. 



 לשפר הסברה על הפגיעה הסביבתית   –הסברה החל מגיל צעיר )מתנדבת לבצע(, קמיני עץ  –צאלה 

איכות הסביבה = איכות חיים. היה רוצה לבנות תכניות עבודה לטווח הארוך, בינוני ומיידי. יש אפשרות   –אסף 

להשתמש בתקציב. לקבוע מדדים ויעדים להשגה. אחריות אישית על המקום, טיפול בלכלוך קטן כגדול  

 )תיאוריית "החלון השבור"( , גינון ירוק מסודר ויפה. 

שבהם לדעתי הועדה צריכה לטפל: תברואה, חינוך סביבתי וחינוך לקיימות,   להלן רשימת הנושאים   –מעין 

ניקיון ונראות היישוב, פסולת ומחזור, ניהול שטחים פתוחים, זיהום אויר ובעיית הזיהום מקמיני העץ, עידוד  

יהול  גגות סולאריים, שמירת טבע וחיבור לשמורת הטבע, שבילים והצללה וייעור, נ –למעבר לאנרגיה ירוקה 

 מי הנגר, מפגעי אסבסט, צער בעלי חיים )תנים, חתולי רחוב(, ריסוסי עשביה. גינות פרי בר וגינון קהילתי. 

תחום איכות הסביבה בדביר לוקה בחסר ונדרש שינוי מיידי במגוון תחומים. בועדה שקמה נוצרה אוירה טובה  

מהווים קרקע פוריה להשגת שינוי משמעותי  וחיובית. ניכר כי קיימת מוטיבציה אישית ורצון לתרום. כל אלו 

 בתחום איכות הסביבה לאורך זמן. 

 

 צעדים מתבקשים כהכנה לפעילות 

 גיוס תקציב )מועצה, קיבוץ, וועד, קולות קוראים, תרומות וכו'(  •

 הכנת גאנט לפעילות הוועדה  •

 תעדוף נושאים לטיפול  •

 חלוקת משימות בין חברי הוועדה  •

 יידי נושאים לטיפול משלב ראשון: 

 ניקיון היישוב  .1

 

תמחור, איתור משאבים, שכנוע המוסדות, השתתפות המועצה   –הפעלת חצרן בדביר  •

 בעלויות? 

 תכנית לעידוד הניקיון ביישוב   •

 מבצע ניקיון. תחרות בין שכונות? •

 פעילות מול מסגרות החינוך לניקיון מתחם החינוך והמוסד ופינוי פסולת מושכל  •

 ופרסום קהילההכנת חזון ויעדים  •

 

 ניהול אשפה ומחזור   .2

 

 מיפוי כל עמדות האשפה ביישוב   •

 מיפוי כל הפסולת שנדרשת לטיפול )נהלים, מיקום, מצב בפועל(  •

 עידוד השימוש בקומפוסטרים ביתיים  •

 הכנת תכנית לשיפור ע"פ לקחים ומצב בפועל בשטח  •

 תמחור ומציאת מקורות מימון  •

 ם קהילה הכנת חזון וחוברת נהלים ויעדים ופרסו •

 

 גינון   .3

 

   לגן מטופח וחסכוני במיםרב שנתית ת הנעת הכנת תכני •

 ליווי ותמיכה בצוות גינון  •

 תכנית לעידוד השימוש בשבילי הליכה ואופניים  •



 ( , כניסה ליישוב וכו' תכנית לשיפור הנראות של היישוב )מתחמי בנייה, טיפול ב"זולות" •

 ניקוז, נראות( תכנית לניהול השטחים הפתוחים )ניקיון,  •

 בניית רפורמה לטיפול בעשבייה •

 עידוד הגינון הבייתי כולל אספקת אמצעים ורעיונות  •

 

 בהקדם נושאים לטיפול  שלב שני: 

שימוש בחד"פ, עידוד למחזור, חינוך לשמירת הסביבה,  : בניית תהליך חינוכי בקהילה ובמסגרות החינוך  •

 באזור.  שמירת טבע וחיבור לשמורות הטבע חינוך ל

 . שך תהליך הטיפול בנושא השימוש בקמיני עץמה •

 

 . 21:00בשעה   25/5ישיבה הבאה: 

 הסכמה על פעולות שלבים א' + ב'  מתווה לישיבה: 

 קבוצות עבודה ומרכז לכל קבוצה: ניקיון היישוב, ניהול אשפה ומחזור, גינון   3חלוקה ל 

 התנעת עבודה ע"פ סעיפים נדרשים לביצוע. 

 בחירת נציג מתוך הועדה שידברר את פעולות הועדה לקהילה. 

 

 

 

 

 


