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  - בשמת
 

מתחילה בשמת . "טיפול כלל מועצתי בזבובים הבוגרים"לאחר האישור של התכנית  -

 .לצאת למכרז במועצה,ות במסגרת המחלק הערכות לעונה.

ענת הפעילות מאורגנת ע"י  שבועיים של בריאות וקיימות. הצעדה לא התקיימה.במסגרת  -

שנה מקווה שהפעילות הייתה ללא תשלום אך ההשתתפות הייתה דלילה. השנה  .סמדרו

 תהיה השתתפות ערה יותר.  הבאה

  – תשבוע שעבר התקיים יום עיון על "קול קורא" לטיפול בפסולת חקלאי -

 למעשה הוא מתאים לאנשים פרטיים ולא למועצה. -השתתפו: ליאור, דני ובשמת.

 האכיפה.את  וריבגיהפניית ה"קול הקורא" לחקלאים כנראה ש



 פעולות לקראת  מתחילים משומשוק, לילך שמיר תרכז, גם השנה מתוכנן להתקיים – משומשוק

 ניישם שיפורים בהתאם ללקחים משנה שעברה. האירוע.                 

 בין היתר  קדם לו מבצע ניקיון של האתרים המפורסמיםסוף שבוע הראשון מאחורינו,  -  דרום אדום

 דרך השדות.                    

 , רעים –: גשר החבלים, נחביר, חניון בארי עיקרייםדוכנים מפוזרים בשלושה אתרים  אופיר:

 פקקים אין סופיים. .שבוע ראשון עבר בהצלחהסוף           

חניונים, ה לשפר משמעותית את או לראש הרשות, מציע לפנות למנהלת דרום אדום : ליטוהערת 

 אפשרויות הגישה.לשפר את והפיכת המקום לפארק לאומי אולי 

מתוכנן  מ. להגנת הסביבה.ה. קורס של "סוקרי אסבסט"קורס ב משתתף אופיר -קורס אסבסט 

 לקבל הסמכה ולשרת את צרכי המועצה ) לא פרטיים (.

 נמשך הטיפול תלונה על כלב שהורעל. –כלבים 

 ניקוי השטחים בצורה מסיבית. מתבצע  –עמיעוז מפח"ק 

 מבטחים סיימו שלב א'.מפח"ק 

 קי"ם קיימים.חמהגנת הסביבה לשדרוג מפ יש תקציב –קי"ם חבניית מפ

 ניר יצחק. במפח"קוב אחר הטיפול קיע דני:

 ממשיך בפיקוח. נתן שתי אזהרות. לא היו שריפות.:  אופיר

 עליה לעסוק ברישוי עסקים  –. מצטרפת עובדת חדשה במקום פהימהליחידה הסביבתית :  שחר

 בזבובים באותה הרפת.תקין טיפול בין היתר לוודא רפתות ואחת המשימות החשובות           

החדשה תקדיש  עובדתרשויות. ה 5היחידה הסביבתית. שחר עובד תחת עירית נתיבות ועוד  דני:

 למועצה יום בשבוע.

 .שהוגשהעפ"י תכנית עבודה בהמשך לאישור לתחילת ישום התוכנית של המפח"קים  –פקח נוסף 

 היה בכנס עסקים ונפגש עם אדם שיכול להביא מכונה לקיצוץ הגזם.  בישי:א

קיצוץ הגזם מבורך. ליאור קטרי יכול לעזור במידע  על "קול הקורא"  ה פרטית בנושאכל יוזמ דני:

 ובשמת יכולה לתת אינפורמציה .

  –חדקונית הדקל  -ואיכות הסביבה  פרנסיס, האחראי על הגינון - 3

 פרנסיס נתן הסבר על חדקונית הדקל.

 .לכל אורכולב הדקל בהזכר הורס את הדקלים.  למעשה זו חיפושית.

 ישנם ישובים שמטפלים, עצי המועצה מטופלים ע"י מחלקת גינון.המלחמה בחדקונית הדקל. 

 דרכי הטיפול :

 וחומרים נוספים(. אין טיפול מנע.  רריסוסים יקרים )קונפידו –טיפול כימי 

 טיפול ביולוגי ע"י נמטודות. 

 פול גבוהות.מלכודות שמפחיתות את הכמויות אך לא מחסלות את התופעה. העלויות בטי

 כדאי לבדוק אם יש ביטוח על מות הדקלים בשטחים הציבוריים. שחר:



 ? הטיפול אינו חד פעמי, אלא טיפול מתמשך ולכן הוא גם מאד  האם לנקוט בגישה כוללנית בשמת:

 יקר.              

 לאחר שנחשפנו למזיק והקף המפגע. נביא לדיון מקצועי בישיבה הקרובה לבחון פעילות  –דני 

  עם היישובים לצורך מניעה והתמודדות מערכתית עם התפשטות המזיק.משותפת         

 ., מומלץ לקרואמאוד מפורט 3/2/15מה  134גיליון  232פורסם מאמר בעיתון 

 0152שנת ב לטיפולשעל הפרק הנושאים  - 4

 פתיח :

אנו לא פידבקים שונים לגבי תפקוד הועדה, חלק משבחים וחלק טוענים שישנם  הדיון,דני פתח את 

ת דני הועדה היא ועדה שדנה בנושאי איכות סביבה וקיימות הדיונים עצמם לדע מספיק אסרטיביים.

וניתוחם " משפיעים " על קידום כל התחום, לא ניתן לזקוף ישירות על פעילות הועדה תחום מסוים, כן 

 ברוב התחומים.כתוצאת "השפעת הועדה" זמן ישנה התקדמות להיווכח שעל פני ה

נקיים דיון  שעל הפרק. הנושאים מוצג רשימה של כל הנושאיםלמען שיפור תפקוד הועדה וקידום 

, הכוונה שחבר ועדה ילווה את התחום תפקידים בין חברי הוועדה ביזורלגבי סדר עדיפות ונבצע 

 .ייעזר בי וביתר בעלי התפקידים במועצה וידווח לוועדה שבחר

 )כפי שהוצגו לפני דיון (  הנושאים

 ת., גינה קהילתיפעילויות בחינוך -

 "טיפול כלל מועצתי בזבובים הבוגרים ".    -

 מעקב.התכנית לבנית מפח"קים חדשים.  –התכנית לשיקום המפח"קים  –המפח"קים  -

 תכנית האב לטיפול בפסולת של המועצה. -

 מעקב אחרי הטיפול והמטרדים של נחל בשור. -

החקלאי  מיזם קיצוץ גזם עגבנייה ופלפל ושאר ירקות בתוך חלקתו של –"מיזם גוטליב"  -

 סטאטוס. מעקב , –קול קורא  )צריך עידוד וגם עזרה כספית(.

 .? האם כדאי לקנות מרסק גזם גינון -גזם גינות -

 מעקב אחרי אתרי קומפוסט, רפתות ולולים. -

 וחיות מחמד. הטיפול בכלבים -

 ועוד  הטיגריס האסייתי -

 ן, ברזל.פסולת : נייר, קרטונים, פלסטיק, זכוכית, טקסטיל, אלקטרוניקה, בניי -

 מעקב, פרוייקט חולית. מערך הביוב במועצה -

 פקח, מעקב ליווי ותמיכה, פקח נוסף.  -

 של הועדה בשטח. סיורים  -

 .איסוף צמיגים   -

 מבצעי ניקיון במקומות ציבוריים. -

 מצ"ב הנייר האחרון. רק"י רכזי קיימות יישובית. -

נייר עבודה - הקמת 

doc.פורום רקי 

 



 : דיון

לראות מה עשינו. אחד הנושאים למשל: מבצע ניקיון חשוב לבדוק ולבקר את השנה הקודמת,  ליטו:

 במקומות ציבוריים. היכן לשים אותו בסדרי עדיפויות.

פליקס מוכן להרים את הכפפה. בדיקת הנושא לעומק + מיזם גזם  –הטיפול בגזם גינות  פליקס:

 חקלאי )עגבניה, פלפל.....(.

 עצמו את פעילות החינוך והמעקב אחרי נחל הבשור.לוקח על  טל שמיר:

מערך הביוב. לטענתו של ליטו, אין זה מתפקידה הישיר של הוועדה. בכל היישובים יש כבר  ליטו:

 ביוב מרכזי. על כן מועבר הסעיף לתחתית הדף.

 תחת סעיף הפקח. –שריפות חקלאיות 

 לוקח על עצמו את תכנית האב לטיפול בפסולת המועצה. יובל בר:

 סיכום

 לישיבה הבאה.מסמך מסכם  יכיןדני  – סכום שנה קודמת

 ) לפי סדר ( 2015בשנת  לטיפולהנושאים שעל הפרק 

 דני פזיק. –כלל מועצתי בזבובים הבוגרים ".  "טיפול  -

 דני פזיק. – התכנית לבנית מפח"קים חדשים. – התכנית לשיקום –המפח"קים  -

 יובל בר. – תכנית האב לטיפול בפסולת של המועצה. -

 טל שמיר. –. פעילויות בחינוך -

 .) ממתין למתנדב (. רק"י רכזי קיימות יישובית -

 טל שמיר. – מעקב אחרי הטיפול והמטרדים של נחל בשור. -

 פליקס ווקרט. – בתוך חלקתו של החקלאי. חקלאי,מיזם קיצוץ גזם  -

 .) ממתין למתנדב ( בחיות, שרפות (.הטיפול )  מעקב ליווי ותמיכה, פקח נוסף.  - פקח -

 .) ממתין למתנדב ( אתרי קומפוסט, רפתות ולולים. ) תגבור ע"י יח"ס נגב מערבי (. -

 .) ממתין למתנדב ( עדה בשטח.ושל הו סיורים  -

 .) ממתין למתנדב ( מבצעי ניקיון במקומות ציבוריים. -

 .) ממתין למתנדב ( חדקונית הדקל, זבוב החול ועוד. ,הטיגריס האסייתי -

 

 

תודה לחברי הוועדה שמתמידים ונותנים מזמנם בהתנדבות לקדם 

 את תחום איכות הסביבה וקיימות מקומית של מ. א. אשכול.

 יוכי. –רשמה פרוטוקול 
 דני פזיק –ערך והדפיס  

 בשמת יוכי ודני פ. –אישרו 
 

 


