
 

 

 

 .מקומית וקיימות הסביבה לאיכות הועדה

 .אשכול אזורית מועצה

 01/11/16מתאריך  6שיבה מספר פרוטוקול י

 

 

 :נוכחים

 .מליאה חבר, הועדה ור"י - פזיק דני

 .הסביבה לאיכות האגף ראש - גלין בשמת

 .חולית, מליאה חבר -(מולי) ספקטור שמואל

 .יצחק ניר – ציבור נציגת – פלד אלה

 .בארי, ציבור נציג -הברון אברהם ר"ד

 .מגן, ציבור נציגת -קורן עופרה

 .ישע, מליאה חבר – ווקרט פליקס

 .בארי, מליאה חבר -בר יובל

 ) הגיע לקראת סוף הישיבה ( .הסביבתית היחידה נציג -יסינובסקי שחר

 .יצחק ניר, מליאה חבר -יס'חנצ ליטו

 .אשכול. א.מ פקח – רפואה גיל

 

 : הודיעו

 .אשכול.א.מ, הועדה פקח - ארז אופיר

 .אורים, ציבור נציג -גרין רן

 .הבשור עין, ציבור נציגת -נחמני יוכי

 .סביבתית יחידה – ואקנין מוריה

 .יתד, מליאה חבר – אור מוטי

 .מגן, ציבור נציג – רוט נדב

 .ס"איכה נציגה – אילן רננה ר"ד

 

 שנדונו הנושאים

 .אושר הפרוטוקול – 168/030/ מתאריך 5 פרוטוקול - 1

 

 .עדכונים ושונות - 2

 

טיפול בגזם חקלאי. אסור לוותר!                 –לאחר הטיפול במזיקים, הנושא החשוב ביותר  –ליטו 

 הגורמים התלויים: מועצה, משרד החקלאות, המשרד לאיכות הסביבה וכמובן הועדה החקלאית.

 

השריפות בחודשיים האחרונים. כרגע מטפלים  ירידה בכמות –( מדווחת בשמו  )בושמתאופיר 

צמיגים. במספר ישובים עדיין קיימת  –מוסכים  –ברפתות עם ריבוי הזבובים. מטפלים גם ביתוש 

 פסולת של התאילנדים בפאתי היישוב.

 

לכידת כלבים  מתבצעת פעילות  –הווטרינרית האיזוריתדר' מאיה  –כלבים בנושא  – בושמת

 ישנו תהליך שבו אפשר לערער. ₪.  3500דוחות בחלקם   ע"ס  4יצאו עד עכשיו  –משטטים 



הכלבים  עםהכלבים בדרך הקלה. הבעיה  ם אתמחפשי, ההתנהלות עם הכלבים אינה נכונה – פליקס

אלה תופשים כלב  אז במקום לתפוש אותם.  שקשה מאודנמצאים אצל העובדים הזרים, אלו הבד"כ 

ם עליו את הקנסות. כלבים אלה ברוב המקרים אינם מזיקים לציבור. הכלבים מסתובב בישוב ומטילי

 המסוכנים מסתובבים חופשי ואינם נתפשים.

 תקנות מנהליות.פועלים לפי צער בעלי חיים, ו יחידת הפיצוח –בושמת 

פעילות גרועה מאד. בשמת העבירה את כל הטענות  –פינוי חומרי אריזה  –נגב אקולוגיה  -

והתלונות לעו"ד שאמור לתבוע אותם. איננו יכולים לעמוד ביעדי המחזור שלנו וחומרי 

האריזה מגיעים לאשפה.  מוטמנים עם )הפסולת( אשפה והמועצה משלמת דמי הטמנה 

בו הפחים בישובים. גבוהים יותר. )קרטון, נייר, בקבוקים(. קבלנו פחים למתכת, בקרוב יוצ

 הפחים מיועדים לקופסאות שימורים וארוסולים. 

 .בקשות הועדה הוצגו ונכללו בבקשות האגף לתוספת תקציביםתקציב:  -

 להוסיף עוד חודש לטיפול בזבובים )עלות מלאה על המועצה(.  - 1

 והדברה(אחד )= דגימות מים תוספת כ"א לעמרם לתברואה עובד  - 2

 ח. גיל ימשיך לעבוד כפק - 3

 בפני גדי כולל פרויקט גוטליב.  הבקשות הוצגו 

 

 טיפול בגזם החקלאי. –פרויקט גוטליב  –2017פרויקט הדגל שלנו לשנת  – דני

נציגי המליאה חייבים "לחפור" לגדי ולמליאה בנושא הפרויקט. גדי קודם כל צריך לראות את  – יובל

 ואז אולי ישתכנע. –הדגמה  –הפרויקט בעבודה 

 שקט. –בחודש האחרון באשכול  –שחר 

 

 וקיימות הסביבה איכות תחום את לקדם בהתנדבות מזמנם ונותנים שמתמידים הוועדה לחברי תודה

 .אשכול. א. מ של מקומית

 

 .אלה פלד – פרוטוקול רשמה

 ק.פזי דני –  והדפיס ערך

 

 

 


