ועדת משנה לקיימות
פרוטוקול ישיבה מיום 11.12.19
נוכחים
חברי ועדה :רונן גולן ,גונן קשת ,אפי פינסקי ,אורן אזרי ,אריאל סלושני ,נאוה סבר
אורחים:
נער טבעון למען אקלים :יסמין שטרן מרזר ,אביגיל קורש ,נעם לזרוביץ ,עידו שניידרמן ,אביה
נעם ,ירדן נפתלי ,רוני אסולין
הורים למען אקלים :מיכל שרגא ,גידי פרידמן ,יעל פינברג ,רחלי תדהר
בית קולטון :רעות קיני ,דינור אלסטר
 .1משבר האקלים
הועדה אירחה את שתי הקבוצות הפועלות לאחרונה בטבעון במאבק במשבר האקלים :קבוצת
הנוער וקבוצת "הורים למען האקלים קרית טבעון".
נער טבעון למען אקלים
התארגנות מקומית כחלק מהתארגנות עולמית של בני נער בנושא שינוי אקלים .קבוצת הנערות
והנערים סיפרה על גל המחאה העולמי ,שעורר אותם לפעולה ,במטרה להעלות את מודעות
התושבים והמועצה לנושא משבר האקלים בפרט ואיכות הסביבה בכלל .עד כה ארגנו וערכו 3
הפגנות בטבעון.
מטרות
 .1טבעון תהיה ישוב ירוק מוביל בתחום הקיימות
 .2משבר האקלים יהיה בראש סדר העדיפויות
 .3העלאת מודעות וקריאה לשנוי
הצעות ובקשות לשיתוף פעולה עם המועצה
 .1העלאת מודעות לנושא שינוי האקלים במערכת החינוך :מציעים להוביל תהליך להגברת
המודעות של בני נער באמצעות מפגשים בבתי הספר .מבקשים להוסיף את הנושא למערכת
הלימוד בכל בתי הספר.
 .2הפחתת נפח פסולת ומרכזי מיחזור :חיסכון בתשלום עבור פינוי .הפחתה באמצעות עידוד
קומפוסטציה ושיפור מרכזי המיחזור (הגברת ריקון מכלי מיחזור ,שיפור נגישות ,שיפור
חזות).
 .3הגברת שימוש באנרגיה סולרית במבני ציבור
 .4תחבורה ציבורית :שיפור מערך התחבורה הציבורית בתוך טבעון (תדירות ,תוספת
אוטובוסים חשמליים) ,שיפור הנגישות למערכת החבורה הציבורית מחוץ לטבעון
(האוטובוס לירושלים לדוגמא).
 .5פעילות להפחתת זיהום האויר במפרץ חיפה והוצאת מכלי הדלק המזהמים מאלרואי
 .6שביל אופניים והולכי רגל
 .7מבקשים עזרה בפרסום ועזרה לוגיסטית באירועים
הורים למען האקלים
התארגנות מקומית של הורים בטבעון כחלק מהתארגנות עולמית , Parents for Future Global,
הפועלת להפחתת האיום הקיומי על הדורות הבאים כתוצאה ממשבר האקלים.
ברמה המקומית מציעים שיתוף פעולה ותמיכה הדדית בין הועדה והמועצה ,לקבוצת ההורים
והנוער -במטרה להביא ל שינוי ממשי .טבעון יכולה להניף את דגל השינוי ולהיות מובילה ופורצת
דרך בנושא.
מטרות
 .1העלאת מודעות ציבורית לנושא
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 .2הפעלת לחץ ציבורי שיביא לשינוי
הצעות ובקשות לשיתוף פעולה עם המועצה
 .1ערוץ הידברות עם המועצה לצורך העברת מידע ,הגברת מודעות וגיוס תמיכה ציבורית
 .2חיבור לתוכנית קיימות עירונית של מרכז השל
 .3עידוד קומפוסטציה כאמצעי להפחתת נפח פסולת .הצעה למפגש הדרכה לבניית
קומפוסטרים בייתים והכנת קומפוסט .
 .4הקמת פורום יישובי לקיימות בבתי הספר ,בו יהיו חברים תלמיד והורה בכל כיתה.
 .5הקמת סוכת קיימות בפסטיבל שח אבק
 .6פרסום יוזמות קיימות בתחום הקיימות ועידוד יוזמות חדשות
 .2הרצאות ופעילויות בנושא טבע וקהילה  -בית קולטון
בית קולטון שימש כבית התרבות והמוזיקה הראשון בטבעון ,ובו שכן הסניף הראשון של החברה
להגנת הטבע בטבעון.
בית קולטון מציע לקיים סדרת הרצאות ומפגשים בנושא טבע וקהילה.
מטרות
 .1לקרב את הקהילה לטבע בו היא חיה
 .2יישום פתרונות מעשיים על ידי התושבים ,באמצעות חיבור ל"משאב" אנשי המקצוע
מטבעון העוסקים בשמירת טבע וחסכון במשאבים
הצעות ובקשות לשיתוף פעולה עם המועצה
 .1סדרה של  6הרצאות בתשלום שיכסה את שכר מרצים והוצאות הבית
 .2סיורי המשך בנושאי ההרצאות ,להכרות עם הסביבה
 .3סדנאות מעשיות (לדוגמא :בניית תיבות לעטלפי חרקים וציפורים – הדברה אקולוגית של
מזיקים)
 .4תערוכת צילומים – טבע טבעון
 .5בקשה לשיתוף פעולה מצד המועצה בפרסום ,מימון מרצים ,פניה לקולות קוראים וקשר
לגורמי מימון אפשריים כגון קק"ל ,משרד הגנת הסביבה.
 .3פינות מיחזור
חבר הועדה ,אפי פינסקי ,סקר את מצב פינות המיחזור.
פינות המיחזור הן "חלון הראווה" של טבעון .מצבן הנוכחי גורם נזק תדמיתי ליישוב ומעורר
חוסר שביעות רצון בקרב התושבים .קיימת הרעה במצב בשנה האחרונה .הבעיות העיקריות הן:
 .1קצב פינוי נמוך מדי – בעיקר מכלי נייר ופלסטיק ,סביבם מצטברות ערמות נייר ופלסטיק
 .2חסרים מרכזי מיחזור בהם קיימים מכלים של כל הזרמים .בפינות מיחזור מסוימות
נלקחו מכלים של חלק מהזרמים ,דבר המקשה על תושבים המבקשים למחזר
 .3שברי זכוכית סביב מכלי הזכוכית
 .4ערמות גרוטאות
חברי הועדה מדגישים את הצורך בשיפור המיחזור ונראות מרכזי המיחזור ,ומבקשים מהמועצה
לקדם את הטיפול בנושא.
נאוה סבר יו"ר ועדת משנה לקיימות
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