
 5/2021/25סיכום 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)

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

יש מספר נושאים שבהם הוועדה תטפל באופן מיידי )ניהול אשפה ומיחזור, ניקיון היישוב וגינון( ולאחר מכן  

 תתפנה לטפל בנושאים אחרים נוספים )ע"פ סיכום קודם(. 

)שמאוד משפיע גם    ניהול אשפה ומיחזור -ול בנושא הראשון  החלטנו להקדיש את הפגישות הקרובות לטיפ

 על הנושא השני = ניקיון(  

 חלוקת עבודה: 

   – באחריות גיל וערן 

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

 . פינוי, נראות( 

 . ביישוב הכנת הצעה לשילוט מתאים בעמדות המחזור  .2

 באחריות רגב וטלי 

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

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

 באחריות מעין 

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

 ( משרת הליווי גנן 

 המשך בירור לגבי רכישה קבוצתית של קומפוסטרים  .2

 באחריות אבי 

 מיפוי מפגעי אשפה ביישוב + צילום  .1

 נושאים נוספים: 

 פרסום הפעילות לקהילה  -באחריות ערן  

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

 שיצא בנושא. 

 חברי הוועדה שלא היו בפגישה מוזמנים לקחת חלק במשימות הנ"ל 
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 סוגי אשפה בדביר – נספח א' 

 אשפה כללית )פח ירוק( 

 טון דק )פח כחול( נייר וקר

 קרטוניות   -קרטון עבה  

 בקבוקים )כלובים( 

 אריזות )פח כתום( 

 זכוכית )פח סגול( 

 טקסטיל )פח ייעודי בפינת הזיתים( 

 מוצרי חשמל )חבית ליד תאי הדואר ודולב ליד ח"א( 

 גזם )ליד הבית( 

 בפועל נזק לפח ירוק!(  –קלקר )יש דולב ייעודי 

 "אמבטיה" מאחורי הרפת   –אשפה גדולה / רהיטים וכו' 

 

 רשם: מעין 

 

 

 

 

 


