
 2021/6/8סיכום 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)

 נוכחים: רגב שבן, גיל לפיד, גילה רשף, אבי לוז, צאלה נעים, מעין גולני.  

)שמאוד   ניהול אשפה ומיחזור  -החלטנו להקדיש את הפגישות הקרובות לטיפול בנושא הראשון  -תזכורת  

 משפיע גם על הנושא השני = ניקיון(  

 עדיין בהכנה   – באחריות גיל וערן 

כמות ואיכות העמדות )דגש על נפח , מיקום, תדירות  מיפוי עמדות האשפה והכנת הצעה לשדרוג  .1

 . פינוי, נראות( 

 . הכנת הצעה לשילוט מתאים בעמדות המחזור ביישוב  .2

   – באחריות רגב וטלי 

רגב הציג ראשי    - הכנת הצעה להנגשת המידע על נהלי הפינוי לתושבים )חוברת / אפליקציה / אתר(  .1

 לחוברת מידע לתושב  פרקים 

  – הכנת תכנית להעלאת מודעות נושא פינוי האשפה והמיחזור )פליירים / משחק / סיור בדודאים וכו'(  .2

 טרם בוצע 

 באחריות מעין 

רעיון לאיחוד עם   – הנעת תהליך חשיבה עם המוסדות לגבי הוספת תקן של חצרן ביישוב )חצי משרה  .1

 מול הוועדבדיקה תהליך התחיל באסף  – (משרת הליווי גנן 

 עדיין לא ניתנה תשובה בעניין מדולב   – המשך בירור לגבי רכישה קבוצתית של קומפוסטרים  .2

 באחריות אבי 

 אבי הציג בתמונות פירוט ומיפוי של המפגעים ברחבי הקיבוץ – מיפוי מפגעי אשפה ביישוב + צילום .1

 נוספים:  נושאים 

 טרם בוצע  – פרסום הפעילות לקהילה -באחריות ערן  

התנעת תהליך להכנת תכנון טווח ארוך לנושא הגינון והגשת תכנית לקול קורא   – באחריות מעין, גיל )ונורית(

באירוע בשולב. יציגו את הרעיון מול    22/6הצגת התכנית ב  –הוגשה בקשה לתמיכת המועצה  שיצא בנושא. 

   גילה, נורית ומעין המעריכים: 

 תכנית להמשך: 

 ניקוי עמדות המחזור ע"י ניידת שירות של צוות המועצה )סאלים ושדד(.   –פיילוט שהתחיל השבוע  •

אסף, ליאור,  תעשה פנייה בענין לפגישה משותפת של  -יש לבסס תקציב משמעותי לפעולות הועדה    •

 . (מעין )  נועה ונציג מהוועדה

 ( ערן לאחר פרסום פעילות הועדה לציבור ) •

, כובעים, שקיות וכפפות ניתן לקבל משירלי    (באחריות צאלה וגילה )נקיים יום ניקיון בצוותים    .1

 מהמועצה. 

נפרסם על איסור זולות "משפחתיות" בשטח הציבורי ונתכנן תחזוק וטיפוח מספר זולות   .2

 בטיחותיות ואסטטיות. 

 לאחר יום ניקיון משפחות נפעל לנקות את המפגעים "הגדולים" ע"פ מיפוי שביצע אבי.  .3

 . רשמו ביומן! 21:00בשעה   21/6ה  ניפגישה הבאה תקיים ביום ש 


