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הועדה לאיכות הסביבה וקיימות מקומית.
מועצה אזורית אשכול.
פרוטוקול  4מתאריך 26/07/16
נוכחים:
דני פזיק  -י"ור הועדה ,חבר מליאה.
בשמת גלין  -ראש האגף לאיכות הסביבה.
שמואל ספקטור (מולי) -חבר מליאה ,חולית.
אלה פלד – נציגת ציבור – ניר יצחק.
ד"ר אברהם הברון -נציג ציבור ,בארי.
עופרה קורן -נציגת ציבור ,מגן.
פליקס ווקרט – חבר מליאה ,ישע.
אופיר ארז  -פקח הועדה ,מ.א.אשכול.
יובל בר -חבר מליאה ,בארי.
שחר יסינובסקי -נציג היחידה הסביבתית.
יוכי נחמני -נציגת ציבור ,עין הבשור.
רן גרין -נציג ציבור ,אורים.
גיל רפואה – פקח מ.א .אשכול.
הודיעו :
מוריה ואקנין – יחידה סביבתית.
מוטי אור – חבר מליאה ,יתד.
נדב רוט – נציג ציבור ,מגן.
ד"ר רננה אילן – נציגה איכה"ס.
טל שמיר – נציג גופים ירוקים – ידידי כדור הארץ ,אוהד
ליטו חנצ'יס -חבר מליאה ,ניר יצחק
הנושאים שנדונו
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 פרוטוקול  3מתאריך  – 28/06/16הפרוטוקול אושר. בשמת – דו"ח מהנעשה בתחום טאטוא רחובות  :התחלנו ביום שלישי שעבר ,נתקלנו בתופעה של כבישים מלאים בחול,בעיה ייחודית בבני נצרים ונווה .מתאמים מראש עם האחראי ביישוב לפנות מכוניות ושאר
מכשולים ,בשמת מרוצה מהתוצאות.
 גזם גנני אפשר להגיד שמתחיל להיכנס לשגרה ,מתבצעת התאמה לכל יישוב ,ריסוק. נמלת האש  :ד"ר הברון ביקש לדון על נמלת האש ,לדעתו יש להתייחס כאל פולש שמתפשט,כרגע ידוע על שני מוקדים ,בארי וניר יצחק.
דיון מעמיק יותר בנמלת האש בישיבה הבאה.
 המשרד להגנת הסביבה הוציא קול קורא " להפחתת ההטמנה והגדלת המחזור "ישנה מורכבות להגשה .מעקב של  5שנים ,לא סופרים את הפסולת החקלאית והתמיכה לא
משמעותית ,נמצא בבחינה האם כדאי להגיש.
 מחכים למתקנים מחזור מתכת – קופסאות שימורים ,נס קפה וכ'. נצא במספר ישובים לניסיון להשלמת המחזור לאריזות נוספות כמו אריזות חלב ,שקיות ניילוןועוד ,הכוונה להציב פח מחזור כתום תוספת להשלמת המחזור.

אופיר – גיל ( פיקוח בשטח )  :מתבצעת אכיפה הסברה והוצאת דוחות יש חריגים.
דני פזיק -
 עמרם איבגי מנהל יחידת תברואה והדברה שהוזמן להציג על פעילות היחידה מוזמןלישיבה הבאה.
גזם חקלאי ,השבוע נפגשתי עם צביקה גוטליב ,בשנת  2011הוגש למשרד החקלאות
במסגרת קול קורא " תכנית עסקית פינוי גזם חקלאי " עיקרה ריסוק הגזם בחממה ,טיפול
בתוך החממה ופינוי בהתאם ,אם הגזם ייבש לייבוש בוצה ברפתות ,אם ירוק או לאתרי
קומפוסט או לאתר דיה או דודאים ,עלות לחקלאי לדונם כ  .,₪ 250בשנת  2011בוצע
פיילוט בארבעה מועדים שונים שהצביעו על שביעות רצון החקלאים והועדה החקלאית.
ההשקעה הנדרשת כ  1,9מ' .₪
פליקס – לא ראיתי את ההדגמה ,ריסוק בתוך החממה יוצר בעיות סניטציה ,ואין מענה
לכל החומרים הנלווים טפטוף ,חוטי ניילון ,ניילונים ,קרשים.
בשמת – מי צריך להשקיע משקיע פרטי או ציבורי ?
דני – גזם חקלאי הוא מפגע מהותי באיכות הסביבה ומקור לזבובים ,שרפות ועוד ,אנחנו
כוועדה צריכים לפעול עד למציאת פתרון הולם.

-

סוכם  :דני יפיץ את המצגת ויזמין את גוטליב לישיבה הבאה.
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 -תקציב 2017

הכנ ת הצע ת תקציב
.pdfבסיס מי דע לחברי הוע דה -

דיון
התקציב מורכב מהכנסות ,הוצאות שכר ופעולות  .כאשר תקציב הנטו הוא שכר  +פעולות–
הכנסות .הכנסות האגף הינן מפעולות תברואה והדברה שאינן בסל השרות ,פינוי אשפה ,רישוי
כלבים .הוצאות שכר כולל הוצאות בגין רכב ,חלק זה של התקציב משתנה כחלק ממדיניות
השכר הכללית במועצה .בתקציב לא מופיע שכר ( לא לדיון ).
-

הועדה נדרשת לעלות מהם הנושאים שאנו מציעים להוסיף בשנת .2017

עופרה העלתה את חשיבות החינוך של ילדנו לאיכות הסביבה מהגילאים הצעירים ביותר,
יוכי המליצה לקרוא שני מאמרים ":חינוך סביבתי וחינוך לקיימות-המשרד לאיכות הסביבה"
המאמר השני " :אוריינות סביבתית במערכת החינוך בישראל" .סוכם שנדון בישיבות הבאות.
עפרה הציע לפנות לצוות ההיגוי של בית הספר החדש לתכנן מראש " בית ספר ירוק ".
סוכם :
-

סעיף טיפול בזבובים  :לתקצב  9חודשים מחודש מרץ עד נובמבר ( כולל ) ,שהתקציב
יכלול כל העלות על המועצה ( .ללא השתתפות הישובים ).
פקח ,לתקצב את גיל רפואה משרה מלאה.
לכתוב מכתב למשה מורג יו"ר צוות היגוי בית הספר החדש ,בבקשה שבית הספר החדש
יהיה במתכונת של " בית ספר ירוק ".

תודה לחברי הוועדה שמתמידים ונותנים מזמנם בהתנדבות לקדם את תחום איכות הסביבה וקיימות
מקומית של מ .א .אשכול.
רשמה פרוטוקול – יוכי נחמני.
ערך והדפיס – דני פזיק

