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פרוטוקול וועדת איכות הסביבה מפגש 2019\7
מועצה איזורית גולן
נוכחים:
דדי גופר ,מנהל היחידה הסביבתית
שוקי גולן ,יחידה סביבתית
אסף מזור ,רכז פסולת יחידה סביבתית
גלעד הילמן ,נציג מליאה
ארי גולנסקי ,נציג מליאה
עודד כהן ,מכון שמיר
שחר מזרחי ,יו"ר הוועדה

עדכונים
 .1פיילוט לטיפול מכני במקום טיפול כימי בעשביית צדי הכבישים  -בהמשך לדיונים קודמים
ובשיתוף פעולה בין מועצה איזורית גולן ונתיבי ישראל הוחלט על תחילת פיילוט להפחתת
השימוש בחומרי הדברה לאורך כבישי הגולן .הפיילוט החל בחודש אוקטובר  2019והוא מתבצע
בשלושה מקטעי כביש ברחבי הגולן.
* עודד ציין כי ביכולתו מטעם מכון המחקר לקחת חלק בפרויקט בנוגע לניתור השינויים בהרכב
הצמחייה כתוצאה מהשפעת הפיילוט.
 .2זכיית החברה הכלכלית במכרז להטמעת שיקולים אקולוגים  -החברה הכלכלית זכתה במכרז
שפתחו המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע עבור חברות כלכליות וממשלתיות
להתמעת שיקולים אקולוגיים בעיסוקי החברה.
לזכיה זו השלכה רחבה על מהלכי פיתוח הגולן כסביבה בריאה וירוקה יותר וזו בשורה משמחת
עבור הציבור הגולני.
 .3הצטרפות שוקי גולן ליחידה הסביבתית  -שוקי יהיה רכז פסולת לצד אסף כך כל אחד יטפל
בנושאים אלו בכמחצית מיישובי המועצה.

נושא  – 1מיון פסולת למחזור במוסדות חינוך
עיקרי הדברים:
היחידה הסביבתית נפגשה עם עמית כהן המנהל של ישיבות רוח הגולן ,קביעת הפגישה לקחה זמן
ונדחתה לא פעם .עלה לבצע את המהלך ישירות מול הישיבול ללא גיבוי המועצה.
דדי :בחוק העזר ירדתי לרזולוציה של כל אולפנה ,כל ישיבה וכל סוג של מוסד חינוך ,כך שהחוק
לכשיעבור במליאה הקרובה אמור לפתור לנו את הבעיה ונוכל לקדם את הנושא.
סיכום :יש צורך בגיבוי המועצה לעניין .גיבוי זה יכול לבוא לידי ביטוי בשתי דרכים :על ידי מכתב חתום
מראש המועצה עבור אותם מוסדות ,כי החל מיום  Xכל פסולת רלוונטית שלא תמויין  -תחוייב בתשלום.
אפשרות אחרת היא החלת חוק העזר העירוני ,אשר תוכנו מחייב את אותן המוסדות למיין.

נושא  – 2טיפול בפסולת עודפת בעסקים
נכון להיום אין חוק עזק תקף בעניין שנותן סמכות למועצה לטבל בעניין.
לדברי דדי ,ללא חוק עזר עירוני לעניין ,לא ניתן לחייב עבור פסולת עודפת.
נושא זה כלול בחוק העזר ויאושר גם כן במליאה הקרובה.

נושא  - 3מכרזי המועצה לעבודות ריסוס והדברה
בהמשך לדיונים קודמים העניין הנקודתי רלוונטי עבור שני יישובי המועצה בהם מתופת על ידי המועצה
עצמה.
יש לבחון את הנושא לאור פרטי המכרז הפעיל ובהתאם למועד חידושו.

נושא  - 4תגובות לפניות המועברות למוקד המועצה
הדיון עסק בסוגיית סגירת הפניות במערכת פניות התושבים למועצה (באפליקציה) ,ובטענה שבניות
נסגרות (ומתוייגות בירוק כ"טופל") לפני שהבעיה עצמה טופלה .לפעמים הבעיה מטופלת במועד מאוחר
יותר ולפעמים לא מטופלת בכלל.

מסקנת הדיון היא כי יש להבחין בין המקרים בהם הטיפול מתבצע ע"י המועצה ומקרים בהם הטיפול
מתבצע ע"י גורמי חוץ.
בעניין הטיפול ע"י המועצה  -דדי ציין כי אכן אין שום סיבה לסגור פניה לפני טיפול סופי .הצהיר כי יטפל
אישית בעניין ויפתור אותו ,לפחות ככל שמדובר בסוגיות הקשורות ליחידה הסביבתית ולתחומי
אחריותה.
העניין הטיפול ע"י גורמי חוץ  -הטענה המרכזית שהועלתה היא כי כיוון שהטיפול מתבצע ע"י גורם חוץ,
הטיפול מבחינת המועצה מסתיים עם העברת הפניה לאותו גורם חוץ ולכן הפניה מסומנת כ"טופל" עוד
טרם הטיפול.
הנושא איננו נסגר והגיע להסכמה במסגרת השיח בישיבה הנוכחית.

כתב :שחר מזרחי

