
 
 
 
 

 01.9.01 -סיכום ביקור השר להגנת הסביבה 
   -מחצבת גדעונה  .0

 בשלב א'. בשלב ב' לאחר מילוי  שיקום מחצבת גדעונה ואישור החלק הנטוש כמטמנה לפסולת מוצקה
 .הפוטנציאל של הבור כמטמנה יתוכנן אתר תיירותי במקום

  לתושבי היישובים הסמוכים התערבות המשרד להגנת הסביבה במניעת מפגע זיהום אוויר מהמחצבה
 גדעונה ונורית ומניעת זיהום נופי וסביבתי לצומח והחי.

 .ראש המועצה מבקש שמהשרד ישקול שנית את עמדתו ולעצור במידי כל פעולה שניתן 
 

 :  סיכום השר
 השר יקיים דיון מחודש במשרדו לגיבוש מדיניות המשרד בעניין. .א
שיפעל לפתיחת חסימת ערוץ הנחל ע"י חברת "אבן וסיד" בקטע המוביל דורית זיס צנחה את יוסי גינצבורג  .ב

 לבור החדש.
 המועצה תעביר לדורית זיס את החומר הנדרש לאישור הבור הנטוש כמטמנה. .ג

 
בעלות של טיפול כימי לשפכי ג'נין  -עד הסדרת המט"ש בגזרת ג'נין והפעלתו נדרש טיפול ביניים   –שפכי ג'נין  .2

בשנה, בקטע בו קיימת זרימה חופשית של ביוב גולמי וכן טיפול פיזי לניקוז הנחל למניעת היקוות ₪ אלף  022
 ₪. 022,222בעלות מוערכת של  והסדרת הנחל.

  
 :  סיכום השר 

לים בג'נין להקמת מט"ש ובריכות אין במשרד קול קורא ותקציבים לנושא מזה שנים. בימים אלה פוע .א
 לטיפול ראשוני בביוב. בתכנון הסדרה לטיפול שניוני שם.מצון ח

מנכ"ל קולחי הגלבוע בתאום עם בני אלבז ממשרד הגנת הסביבה יעביר בקשה מנומקת שתכלול את  .ב
ותיבחן הגשת בקשה ₪. אלף  022טיפול כימי וניקוז ההיקוות ושיקום בעלות כוללת של  -האלמנטים שנמנו

 בולות.מהרשת"פ לטיפול במפגעים חוצי ג
 

 
ימים שטחים חקלאיים באזור קי .בחמש שנים דחיית טיפול שלישוני במט"ש בית שאן  -מט"ש בית שאן  .1

, המתאים לצרכים. מעבר לטיפול שלישוני ייקר משמעותית את המים ינלחים מטיפול שניוהמשתמשים בקו
מהלוואות המועצה הן לפרויקט ביוב  02%הלוואות.  02%תקציב המועצה מאפשר עד  המושבים לחקלאות.

עמק חרוד ומט"ש בית שאן. עובדה זו אינה מאפשרת למועצה לקיחת הלוואות למטרות אחרות. אם לא נקבל 
 השנים הבאות. 61 -ארכה ליישום ההחלטה לחמש שנים, משמעה של החלטה זו היא עצירת פעילות המועצה ל

 
 :  יכום השרס
שחייבה היערכות. אין  0262 -מ החלטת המדינה מחייבת מעבר לשדרוג הקולחין לטיפול שלישוני בתקנה .א

 קנה, רק לדחות כניסה לטיפול שלישוני.תשום אפשרות לפטור מה
 בקשת המועצה תיבדק. .ב
 

בקשה לביטול הקנס  גזם.באתר לריכוז  קנס בגין צו מנהלי על זיהום אוויר עקב שריפה  –קנס עיצום כספי  .4
 .לאור פעולות שבוצעו במקום

 
 בקשת המועצה תיבדק.:  סיכום השר

 



המועצה מפנה גזם ומרסקת אותו , הרסק ממוחזר עבור חיפוי קרקע, לחיסכון במים ובריסוסים.  -ריסוק גזם .5
עלות הפרויקט  בפרויקט זה המועצה תדאג לריסוק הגזם ותציע אותו לתושבים ולישובים שיהיו מעוניינים בכך.

  .₪ 002,222 –מעלות הפרויקט  02%בקשת סיוע  . ₪ 6,022,222-כולו כ
 בחינת האפשרות לרכישת מרסקת גזם חקלאי בשיתוף עם משרד החקלאות.

 
 :  סיכום השר

 המשרד אינו מסייע בפעולות אלה. ייבדק שוב אם יש תקדים.
 

תחנות מעבר המיועדות לפסולת גושית.  02למועצה אזורית הגלבוע ישנן  .העתקה והקמה -תחנות מעבר .6
תחזוקת התחנות והטיפול בהן עולה מאות אלפי שקלים בשנה. מבקשים את עזרת המשרד 

 ₪. 911,111 -כתחנות מעבר )נעורה, טמרה, טייבה ומוקיבלה(.    4בשדרוג/שיפוץ/העתקה של 
 

 :  סיכום השר
מעירה כי בשלוש השנים האחרונות סיוע כזה ניתן רק לרשויות חלשות. במשרד צריכה להתקיים  דורית זיס

דיון פנימי  עבודה מול וועדת התמיכות לאפשר סיוע גם לרשויות הנמצאות מעל לרף הלמ"ס. תדרוש קיום
 במשרד להגנת הסביבה.

אותם שיפוט נפרד ולא לפי ממוצע יש לשפוט  השר קובע כי מאחר ומדובר על תחנות מעבר בכפרים הערביים
 הלמ"ס.

 

ברצוננו לחדש  עמודי תאורה מיושנים. 1,222 -במועצה אזורית הגלבוע ישנם כ –תאורת רחובות חוסכת אנרגיה  .7
 ₪ . 0,222,222-ולהחליף לפנסים ולנורות )לדים( בפנסים מודרניים חוסכי חשמל בעלות של כ

 שנים. מבקשים סיוע במימון לפרויקט בשלבים לשלוש
 

 : סיכום השר
 המשרד מכיר בחשיבות הנושא אולם כיום אין תקציבים ייעודיים לכך.

 
 מספר תושבים אשר נדבקו בשושנת יריחו. אבחנו בגן נר 0260מאמצע שנת  -לישמניה / זבוב החול  .8

 .0262תושבים עד כה בשנת  66, 0260תושבים בשנת  64
 והמשרד להגנת הסביבה, ביצעה המועצה טיפולים בשני אזורי טיפול בתאום עם רט"ג

 ₪. 606,222עלות  0-1/0262בחודשים 
 להשתתפות בתמיכה בביצוע הפעולות הנ"ל.מהמשרד להגנת הסביבה קיבלנו סירוב 

 .0264יש להיערך ולתכנן פעולות נוספות לאביב 
 נוספים.₪   202,222-422,222 -אזורי טיפול, עלות משוערת כ 4-ישנם עוד כ

 
 : סיכום השר

 אין כרגע תקציבים חדשים במשרד. המועצה תקבל תקציב, אך ייתכן שפחות.
 
 

מועצה האזורית הגלבוע מפעילה תחנת הסגר המטפלת בכלבים  -תמיכה בפרויקט פיילוט כלביה מחוזית .9
 וחתולים ותחנת אימוץ פעילה.

 רשויות סמוכות. 66 -כלבית המועצה הקיימת כיום נותנת מענה ל
 סמוך באזה"ת מבואות הגלבוע. יהמועצה נאלצת להעתיק את מיקום תחנת ההסגר לשטח ייעוד

המועצה מבקשת תמיכה בהקמת שלב א' של הפרויקט לצורך העתקת תחנת ההסגר והמשך מתן שרות נאות 
 לתושבים למען שמירה על בריאות הציבור.

 ₪ . 0,640,222 –אומדן עבודות הבניה 
 

 : ום השרסיכ
 התקציב הייועדי לנושא זה במשרד מצומצם. המועצה תגיש בקשה שתבחן.

 
 



 )הצגה על ידי עודד כהן(  –נזקי בעלי חיים בשטחים החקלאיים  .01
 בשנים האחרונות מתרבים נזקי חיות הבר בגידולים החקלאיים השונים.

 כל שנה.אנו כחקלאים מתקשים להתמודד עם ההיקפים של הנזקים ההולכים ומתרבים 
 הגידולים ניזוקים בהיקפים גדולים. נזק לחקלאות, עלויות גבוהות בהשקעת גידור ומידור התופעה.

חשיבה שונה והשתתפות בעלויות של כלל הגורמים, בניסיון להגיע לפתרון בו החקלאים וחיות  ךחייבת להיער
 הבר יוכלו לחיות בהרמוניה ובאיזון ללא נזק לחקלאים.

 6/2ן כי הפתרון היעיל והזול ביותר הוא מינוי סייר שדות עם סמכויות רט"ג בהשתתפות ראש המועצה מציי
 רט"ג. 6/2המשרד להגנת הסביבה,  6/2יישובים, 

 
 : סיכום השר

הנושא ייבדק ויטופל ע"י מנחם מהמשרד להגנת הסביבה מול הרט"ג. ממליץ לראש המועצה להעלות הסוגיה 
 בפגישתם הקרובה. בפני מנכ"ל רט"ג

 
 –הצגת מודל חינוכי לסביבה ירוקה בגלבוע  .00

 מודל "גלבוע ירוק" מהווה השלמה למודל שפת המצוינות בגלבוע הפועל בהצלחה 
 שנים. 2מזה 

 שיפור איכות החיים בגלבוע ע"י פעילות קהילתית חינוכית רחבה.
 

 : סיכום השר
 ביץ.המועצה תעביר בקשה לקרן הניקיון, לידי יורם הורו

 
 

 שאול, מנהלת הלשכה. -רשמה : אלונה סדן
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


