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  אופיר:

ישנן שריפות ירד משמעותית. עקב החום ישנו חשש מפני פריצת שריפות.  –שריפות גזם  -

 ת בזמן.ולא תמיד מסתיימשהן  שהן באישור משרד החקלאות. הבעיה היא

 ניקיון ברוב השטחים. –ניקיון שטחים חקלאיים  -

חומרים. חקלאי ומשאר מגזם שלא הפנימו את נושא הפרדת ניילון יש עדיין חקלאים  –ניילון  -

 בגוש צוחר. ת יפה בפתחה, אך עדיין לא מושלמתעובדההפרדה 

כלבים משוטטים מהמועצה. הבעיה היא   46הוצאו  בארבעת החודשים האחרונים –כלבים  -

מטרד.  –צער בעלי חיים. כלבים משוטטים רבותם. יש לוכד כלבים, הפיצו"ח והגוף הת

להקות ליד שלומית וליד  2ובעלי הכלבים צריכים להיות מודעים לכך. עדיין מסתובבות 

 כיסופים.

 

 



  בשמת:

פעילות של מועצה נקייה. במיוחד בגוש צוחר. מחר פגישה עם תלמי אליהו. נפגשה כבר  -

על  –נירים ועין השלושה עם   ש, מתכננת להיפגופה, חולית, ניר יצחק, מגןבכרם שלום, ס

 תכניות לניקיון השטחים.

בית  –הסכם לפינוי אשפה נחתם עם ג.א.ן תברואה ישירות! )ולא נגב אקולוגיה  –אשפה  -

משפט(. הסכם ישיר עם המועצה ולא דרך השלטון המקומי. פיקוח ע"י יוסי וגם בשמת 

 מצטרפת.

לא אשפת בניין ולא אלקטרוני( הפינוי  ,אופניים, )לא גזםמזוודות, רהיטים,  –גרוטאות פינוי  -

 פעם בחודש בימי רביעי.

תבצע פעמיים בשנה, לפני חגי תשרי היום התחילו ברעים. השטיפה ת –שטיפת פחים  -

 ולפני פסח.

 קרטון, בקבוקי פלסטיק וזכוכית. –ביתיות העפ"י חוק האריזות  –אריזות  -

אריזות פתח בסוף החודש )פחיות שימורים, נס קפה...( ילאריזות מתכת. המכרז ימכרז  -

לבתי עסק כמו חנויות סופר וכלבו צריך להיות הסדר ישיר מול קבלן מפנה ותאגיד ביתיות. 

בנוסף אנו נקיים פעילות בנופי הבשור תמיר. מכתב הסבר בנושא יועבר אחרי החגים. 

 במסגרת מעורבות קהילתית

 סדרת סדנאות מקדמי בריאות וקיימות )בשמת וענת( בהצלחה. שעבר הסתיימהבשבוע  -

 

  המים בנחל הבשור, החקלאים של שכ"ל קיבלו מעמד של קבלני מים. הם משתמשים בהם  טל שמיר:

 תחזוקת הנוי תגיע מהמאגר הזה. בנחל כמעט  .6בחקלאות שלהם. חתמו חוזה עם כביש               

 ן מים במעבר צאלים. אופיר טוען שיש עדיין פולסים של מים.אי              

  במעלה הזרם כבר נבנה מט"ש חדש )לכיוון חברון(, המט"ש קיבל אישור להגדלת הנפח   

 ובשלב הבא יהיה מאגר נוסף.  

 מתקן חדש שסוחט את הבוצה והיא מפונה לדודאים.   שחר :  

נעשה ניתור וריסוס. מוריה כבר  ,רחביםבני שמעון, באר שבע ומלאורך הנחל, בתחום   

 פיקוח. וריעושה סי
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 מצ"ב שהוכן ע"י בשמת, סיכום ביניים. ובישיבה מסמך ישיבה לקראת הלצורך הדיון חולק 

 ?אם צריך לבקש תקציב נוסף מהמליאהאיך מסיימים את העונה ואיך נערכים לשנה הבאה? ה

 

 פידבק מהשטח 

מה שעושה ללא ליווי מהשטח עושה וממהר ויש טיפול אבל חלקי, הקבלן בא  לא אופטימי.  פליקס:

 לא מרגיששיש שינוי משמעותי ביחס לשנים עברו.  של נציג מן הישוב.

המלכודות לגבי מיקום והדרכתו פיקוח מתמיד על הקבלן ואולי אפילו ליווי של הקבלן צריך   רן גרין:

ישוב צריך מישהו מה –טיפול במוקדי הזבובים ספקים של העבודה בת איכות העבודה והובדיק

 להסתובב עם הקבלן.

 הקבלן.אופיר ועמרם ולא  –אחראים על הלכידה   בשמת:

 השארת הרכב  –הוא קשוב )עודד(. התלונן על בטיחות בעבודה  –התרשם לטובה מהקבלן         רן:

 בזמן שהוא יורד לטפל במלכודות.על הכביש מונע             

 רואה שיפור במצב באופן כללי, יש תקשורת טובה עם עודד הקבלן.    :מולי 

  .שמולם הוא עובד לעודד הקבלן יש אנשי קשר בישובים שוב.חשוב שיהיה בעל בית מטעם הי      דני:

 בסופה מרגישים שיפור           

 דיין יש מכת זבובים חריפה.:      בעין הבשור, בשכונת הבנים עיוכי

 מבקש לתגבר בתוספת תקן. אופיר לא יכול להשתלט על כך.  –נושא ההסברה והאכיפה    הברון:



 (. יילקח פקח באופן שבביצועתכנית בהתאם ללפיקוח ) תקציבמשרד איכות הסביבה נותן  : בשמת

 בשטחים  בעיקר –סניטציה  –חקלאי יעסוק בתחום הפקח שה כננתמתחלקי לשנה.             

 מפגעים מהזבובים.ל החקלאיים ששם המקור            

  כספיות על פינוי פסולת חקלאית.נמנעים מהוצאות החקלאים  –הבעיה דני :      

              

 

 סיכום החלטות

 

 ויש פחות תלונות.בכמות הזבובים יש חיזוק מהשטח על הקלה  -

 2015 השנה -

 . המלכודות ייאספו ולא 2015סיום העונה בסוף אוקטובר. לא לבקש תוספת תקציב ל              

 יישארו בשטח.               

 2016התכנית ל  -

 חודשים. 7 –אפריל עד סוף אוקטובר  לתקופה להגיש בקשת תקציב               

 תכנית חד שנתית ולא רב שנתית.              

 ) באחריות בשמת (.החלטה מקצועית. –ת סוג המלכודו              

 

 

 הסיור באתר דיה

 

   לאחר שכתבתי את סיכום הסיור העברתי למייקל ולעודד להערות ואכן תיקנתי בהתאם, : דני 

 בנוסף הזמנתי אותם להשתתף בישיבה של היום.       

מאד מהאתר . הסיור באתר היה בסוף. ראינו מעט UBQסיור לא סימטרי. למדנו על ה  הברון:

 . הדגש היה על המפעל.באתר דיה תברואה וסביבה לא התעמקנו בנושאעצמו ו

 האתר כבר נראה מלא וההרחבה תקועה בירוקרטית. והחשש מפער הזמנים. יובל:

 . ועוד גורמים.פניםיש כנראה גם פתרון ביניים דרך משרד ה בשמת:

 

 סיכום

 ונדון על הדו"ח בהתאם. יבוצע סיור היבטי תברואה וסביבה באתר ע"י אופיר -

 נזמין את גדי ירקוני, מאיר יפרח ואנשי צאלים לדיון על עתיד האתר. -

 

 שאלה פתוחה : האם יש מקום ליצור שולחן של האחראים על התברואה בישובים. -

 

כדי שהנושא יובא  ושאים לדיון מוזמנים לפנות אליחברים שמעוניינים להעלות נ -
 שהישיבות יהיו יעילות ופרודוקטיביות.כך , לישיבה אחרי למידה והכנה

 

 

תודה לחברי הוועדה שמתמידים ונותנים מזמנם בהתנדבות לקדם 

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

 

 בברכת שנה טובה

 

 יוכי נחמני. –פרוטוקול  מהרש
 דני פזיק –ערך והדפיס  

 


