סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה בדביר 22161202/
"הסביבה היא איפה שכולנו נפגשים ,היכן שכולנו חולקים עניין משותף .זהו הדבר האחד שכולנו חולקים"
(ליידי בירד ג'ונסון) .המרחב בו אנו חיים על שטחיו הפתוחים דורש מאתנו לנהוג בו באחריות ובכבוד.
נוכחים :עינב גלזר ,רגב שבן ,גיל לפיד ,גילה רשף ,אבי לוז ,עירית נברו ,זאב אזולאי ,ליאת אגאי ,מעין גולני.

ניהול אשפה ומיחזור
 ./מסמך מיפוי עמדות האשפה בקיבוץ בוצע ע"י גיל -בנוסף גיל עידכן כי העמדה המרכזית ליד חורשת
הזיתים תעבור שדרוג משמעותי בספטמבר ותתוחם.
בפגישה הבאה -נעבור על המיפוי ונכתוב הצעה לשדרוג העמדות (תוספת פחים  1הוספת שילוט 1
הוספת עמדות במקומות נוספים  1ביצוע תיחום  1הוספת אחראי עמדות  1וכו').
 .2בשבועיים האחרונים התחיל פיילוט ביוזמת המועצה וניידת שירות מבצעת ניקוי וסידור של עמדות
המחזור כל יום ראשון .זה מהלך מבורך ועלינו לעקוב אחרי הביצוע ולתת פיבדק למהלך.

" .3מבצע מנקים את דביר" – במהלך חודש יולי ועד ה  2/12ניזום מהלך משולב לניקוי היישוב .במבצע
יהיו שותפים מערכת החינוך ,מוסדות הקיבוץ ,המועצה והמשפחות.
חלוקת עבודה:
-

מערכת החינוך תבצע ניקוי של אזור החינוך (באחריות עינב גלזר לתאם מול תהילה ומורן)
פרסום לציבור על איסור זולות "משפחתיות" בשטח הציבורי ונתכנן תחזוק וטיפוח מספר זולות
בטיחותיות ואסטטיות.
נפנה פסולת "גדולה" מהמרחב הציבורי (שאינו באזור הבנייה) באמצעות שופל הרפת וטרקטור
ועגלה מהגד"ש (באחריות זאב ומעין) ע"פ מיפוי שבוצע ע"י אבי לוז.
נקיים יום ניקיון ע"י משפחות מתנדבות ב 2/12 -ב ( /0:00באחריות צאלה וגילה)
לטובת ניקיון היישוב המועצה תתן לנו שקיות אשפה גדולות ,כפפות ,חולצות לילדים וכובעים
לכולם (מתואם עם שירלי ,באחריות גיל להביא את הציוד).

 ./פרסום המידע לחברים
-

הכנת חובר מידע לתושבים – בעבודה ע"י רגב
הפצת המידע באתר הקיבוץ ובאמצעים נוספים – באחריות מעין ובעזרת אילנה.

 .5העלאת מודעות אצל הילדים
 תכנון הפנינג בנושא למערכת החינוך (באחריות עינב ,מעין ובשת"פ שירלי מהמועצה) הכנסת שעת ניקיון ללו"ז של כל גן  1שלדג ע"פ התאמה גילאית למשימות (באחריות עינב ליזםשיחה בנושא עם מורן ותהילה)
 הכנסת תכנים נוספים (כנ"ל עינב בשת"פ עם שירלי שהציעה מלאי של פעולות ,סדנאותלמדריכים ,הרצאות ועוד).
 .6הנעת תהליך חשיבה עם המוסדות לגבי הוספת תקן של חצרן ביישוב (חצי משרה – רעיון לאיחוד עם
משרת הליווי גנן) – באחריות מעין יחד עם אסף.

 .2בירור לגבי רכישה קבוצתית של קומפוסטרים – מחיר המתקנים יקר ( ₪ 205ליחידה) .נחפש מקור
תקציבי למימון סבסוד לקנייה מרוכזת (אולי בכסף הפיקדון של הבקבוקים? מיחזור לטובת מיחזור).
יעד למחיר למשפחה ( ₪ /00רגב לומד את הנושא וייזום פגישה עם מיכל קלינר בנושא).
"צובעים את דביר בירוק" – מהפכת נראות ע"י גינון מותאם לתנאי הסביבה ,חסכוני במים
החזון :שטח הקיבוץ יהיה מוצל וכל שטח אדמה יכוסה בירוק תוך כדאי חסכון משמעותי במשאבים
(עלויות מים ועבודה).
 ./הנושא יטופל בשת"פ עם הצוות שקם לעזרת דן הגנן ומרוכז ע"י נורית.
 .2הוגשה בקשה לקול קורא של המועצה – התכנית הוצגה למועצה ב  2216וביקשנו סה"כ  200אלף ₪
לטובת העניין בתקופה של  /0שנים .תשובות מהמועצה יתקבלו תוך חודש ימים.
 .3ביום רביעי ה  212בשעה  2:30נקיים סיור בנושא ברחבי הקיבוץ עם רן פאוקר מקיבוץ ניר-עוז שהינו
מומחה לאקלום של צמחים לתנאי צפון הנגב ומייסד הגן האקולוגי "נקודה ירוקה" (http://eco-
.)1garden.co.il
הר הסוללה – ליאת וזאב הציגו את הנושא וחשיבותו לכלל התושבים ביישוב .התכנית לפיתוח האזור כללה
שבילי הליכה מוארים ,גבעה עם גינון פרחים עוד .הפיתוח הנ"ל לא בוצע ומאז נעשו מספר ניסיונות לקדם
פיתוח חלופי (יער1גינון).
כרגע במקום יש מפגע בטיחותי מסוכן שדורש טיפול מהיר ובמקום מתקיימת פעילויות שאינן מותאמות
לרצונות התושבים (מדורות וכו') וגם הן נראה כי מתבצעות ללא פיקוח מבוגרים כנדרש.
סוכם –
 ./טיפול מיידי במפגע הבטיחותי כחלק מהמבצע לניקוי היישוב (באחריות זאב ומעין).
 . 2דיירי הרחוב יקיימו פגישה ויבואו עם רצון מוסכם לפיתוח המקום (באחריות רגב) .הוועדה תעזור
במציאת מקורות מימון חיצונים ופנימיים.
רשם :מעין
פגישה הבאה תקיים ביום שלישי ה  33/7בשעה  .23:22רשמו ביומן!

