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דו"ח מהנהלת הקהילה מיום  1/3063102/ו .263063102/
משתתפים :שי ציון ,מיכל ארדנינג ,גיורא אתר ,מוטי ברנדס ,אלון דגן ,שאולי סנקר ,איתן ציון.
נושאים לסדר יום:
 .2טיפול באשפה גושית ופינוי גזם
 .1עדכון לגבי חורשת הבנים
 ./טיפול זמני במתחם חופים הישן
 .4טיפול בחניית המוסד הישנה
נושא א' – טיפול באשפה גושית ופנוי גזם:
השתתפו בדיון עידו מן ולימור לבנה.
רקע:
בעקבות השריפה שארעה בחודש האחרון הוחלט לבצע בדיקה לכל נושא הטיפול באשפה גושית
(מקררים ,רהיטים וכדומה )..ובגזם .נושא פינוי האשפה הגושית נמצא באחריות המועצה האזורית
בפיקוח של לימור לבנה ,ונושא הגזם בפיקוחו של עידו מן.
בשנים האחרונות נוצר מצב בו עודפי אשפה בקיבוץ מרוכזים בנקודה אחת וכך נוצרים מפגעים
סביבתיים ללא פיקוח .בניגוד לשנים עברו ישנה הקפדה והתייחסות מצד הרשויות במדינה לכל
נושא פינוי האשפה והטמנתה מתוך כוונה להימנע מפגיעה באיכות הסביבה .קנסות כבדים
מוטלים במידה וישנה עבירה על החוקים בנושא .מאחר ופינוי פסולת במדינה הינו יקר מאוד,
ישנן המון עבירות על החוק של בעלי עניין ששופכים פסולת בכל מקום ללא אישור ,כך שכל ריכוז
פסולת בקיבוץ מהווה מוקד משיכה למשליכי פסולת לא חוקית.
נקודות עיקריות שעלו בדיון:
א .האם ניתן לעשות נקודות ריכוז אשפה או להסתפק בנקודות השכונתיות.
ב .אי עמידת המועצה באחריות לטיפול בפסולת בגין המיסים המשולמים לה.
ג .משמעויות של הקמת אתר פסולת מרכזי – עלויות כספיות גבוהות מאוד ופרוצדורה
ארוכה.
סיכום:
.2
.1
./
.4
.5

אתר הפסולת ליד אולם הכנסים יפונה בהקדם.
נקודות האשפה הקיימות יעברו שדרוג גם בעזרת כספי מועצה ויקלטו אשפה ביתית,
אשפה גושית וגזם .האסוף יתבצע מנקודות אלו בלבד.
לא יוקם אתר אשפה מרכזי בקבוץ מאחר והדבר כרוך בהוצאה כספית ניכרת ובתהליך
ארוך ומסובך.
יש לשפר הוצאת הגזם על מנת שלא ליצור עודפים בתחומי הקבוץ.
במקרים מיוחדים של פסולת גושית רבה מתבקשים החברים ליצור קשר עם לימור לבנה
לתאום מיוחד.

נושא ב' – עדכון לגבי חורשת הבנים:
בהמשך להחלטת הנהלת קהילה (כפי שפורסמה בדף מזכירות  2121בתאריך  )2030/3102/הועבר
עדכון לגבי פרוק המתקנים בשבוע שעבר.
נושא ג' – טיפול זמני במתחם חופים:
בעתיד הקרוב נדרש לקבל החלטה בשיתוף ועדת תכנון לגבי עתידו של מתחם חופים הישן.
למתחם פוטנציאל רב ,אך נדרשת השקעה כספית גדולה וחשיבה לגבי ייעודו .מאז שעבר ביה"ס

חופים מהמתחם ישנם מספר בנינים פרוצים אשר חלונותיהם מנופצים והדבר מהווה מפגע
סביבתי ובטיחותי.
לאחר דיון הוחלט כי שני הבניינים העומדים פרוצים יעברו ניקיון ,יסודרו ויאטמו עד שתתקבל
החלטה בעניינם.
נושא ד' – טיפול בחניית המוסד הישנה:
בשיחה שהתקיימה עם תושבי שכונת נווה שקמה בנושאים שונים עלה נושא העומס על החניה
כמפגע בטיחותי במיוחד באירועים של ימי הורים ,מסיבות וכיו"ב .בדיון עלה מספר הצעות
לפתרון הבעיה ולאור הצורך לבצע תכנון של המתחם מחדש הוחלט כי הנושא יועבר לטיפולה של
ועדת תכנון.
רשם :איתן ציון

