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 ישיבת ועדת איכות הסביבה

 

 נוכחים:

 בשמת גלין, שחר יסינובסקי, יוכי נחמני, יובל בר, רן גרין, מולי ספקטור

 

 רים:חס

 דר' אברהם חברון

 פליקס אווקרט

 ליטו חנצ'ס

 גיל רפואה

 אופיר ארז

 אלה פלד

 סילביה גרין

 

 נושאים לישיבה:

 סקירה בשמת גלין 

 סקירה שחר יסונובסקי 

 כולל דיווח ביצוע על תוספת תקציב שלב ב' דיון 

 אשכול רשויות אשפה ומיחזור 

 

אנו משתתפים בצערה של משפ' פזיק על פטירתו של חברנו דני פזיק ושולחים תנחומים. יהיה  -מולי

 זכרו ברוך.

 

 סקירה של בשמת גלין:

זבובים. היה אירוע ימים ובודקים מפגעי  10גיל ואופיר הפקחים מגיעים לפיקוח ברפתות בערך כל 

כן מתבצע ניטור ע"י עמרם איבגי שמסתובב -של מפגש זבובים בקיבוץ חולית והנושא טופל, כמו

בישובים. יצאה פנייה לישובים להפנות תלונות למחלקת איכות הסביבה במועצה שימקד את מפגעי 

 פעמיות במקומות שנדרש.-הזבובים. הפקחים מפזרים מלכודות חד

 

 שריפות:

גזם בצורה מפוקחת המועצה לא נותנת קנסות. בל"ג בעומר השנה היקף השריפות היה  בשריפת

אויר קיצוני. גם היקף המדורות בישובים היה מצומצם. הצטרף עובד -קטן, אולי בשל התראות על מזג

 ינון ממושב יתד. -חדש למחלקה

 



 גזם גנני:

שחייבים לפקח על עבודת הקבלן בצורה הקבלן )עוזי( עובר בישובים ומרסק גזם גנני. רן גרין אומר 

 הדוקה יותר ולקבל דיווח מהישובים למחלקה על כל עבודה שמתבצעת בישוב.

 

 פסולת חקלאית:

יועץ מתמחה בנושא פסולת ביחד עם הנהלת המועצה הוציאו קול קורא ל המשרד לאיכות הסביבה

ית ומו"פ דרום. נחתם איתו חקלאית. מי שנבחר הוא עידן אבידן מאשלים שיעבוד עם החברה הכלכל

חוזה ויש לו לוח זמנים לגבי ריסוק הגזם וגם אולי להפיכתו לאנרגיה. המועצה תיהפך לגורם משפיע 

 ומעורב.

 

 סריקה שחר ינובסקי:

  מיכל האנרגיה שמוצב במגרש החנייה של האוטובוסים במועצה שייך לדן בדרום. החומר

קנסות עי עובדים  2. דן בדרום קיבלו עד כה הוא תוסף לסולר אשר לא מוגדר כחומר מסוכן

 בניגוד לחוקי הבינוי.

  הדרך מקיבוץ חצרים לצאלים נהרסה בשיטפונות האחרונות שהיו באזור וזה מקשה על

 טיפול במפגעי זבובים. הדרך זקוקה לשיקום.

 

 :2018תקציב 

-גנני, בנוסף ל לריסוק גזם₪  150,000 2018היה קיצוץ בתקציב האגף. מבקשים לתקציב ב' של 

עד אפריל. יש הצטרפות של יותר ישובים לתוכנית ₪  140,000שאושר. עד כה נוצלו ₪  350,000

כן תוספת תקציב לטיפול -במהלך השנים, אשר מהווה פתרון סביבתי ומיטבי לטיפול בגזם גנני. כמו

ספת של ומבקשים תו₪  40,000נוצל עד אפריל ₪.  110,000בכלבים משוטטים. התקציב הוא 

30,000 .₪ 

 

 תודה ליוכי נחמני שכתבה את הפרוטוקול.

 

הישיבות שלנו יעברו לימי ראשון בעקבות פנייתה של אלה פלד מקיבוץ ניר יצחק שמעוניינת 

להשתתף בישיבות ולומדת בימי שלישי. מבדיקה שערכנו עם הנוכחים בישיבה לא היתה התנגדות, 

 מקווה שזה יתאים לכולנו.

 

 את הפרוטוקול סיכם מולי ספקטור. אם יש הערות והארות אפשר לפנות אליי.


