הועדה לאיכות הסביבה וקיימות מקומית.
מועצה אזורית אשכול.
פרוטוקול  2מתאריך 24/03/15
נוכחים:
דני פזיק  -י"ור הועדה ,חבר מליאה.
בשמת גלין  -ראש האגף לאיכות הסביבה.
שמואל ספקטור (מולי) -חבר מליאה ,חולית.
יובל בר -חבר מליאה ,בארי.
ליטו חנצ'יס -חבר מליאה ,ניר יצחק.
נתיב אבישי – חבר מליאה ,צוחר.
נדב רוט – נציג ציבור ,מגן.
הודיעו
פליקס ווקרט – חבר מליאה ,ישע.
שחר יסינובסקי -נציג היחידה הסביבתית
יוכי נחמני -נציגת ציבור ,עין הבשור.
ד"ר אברהם הברון -נציג ציבור ,בארי.
אופיר ארז  -פקח הועדה ,מ.א.אשכול.
עופרה קורן -נציגת ציבור ,מגן.
טל שמיר – נציג ציבור – ידידי כדור הארץ ,אוהד
רן גרין -נציג ציבור ,אורים.
סילביה גרין -חברת מליאה ,אורים.
מוטי אור – חבר מליאה ,יתד.
יאיר בר לב – נציג ציבור ,מגן.
מיכל מילגרום -נציגת ציבור ,תלמי יוסף.
ד"ר רננה אילן – נציגה איכה"ס.
הנושאים שנדונו

 – 1אישור פרוטוקול  1ישיבה מה  03/02/2015הפרוטוקול אושר( .מצורף בקובץ נפרד)
 - 2דוח שוטף על הנעשה בתחום  -בשמת גם בשם אופיר

 פרויקט המפחקים ומועצה נקיה – השטחים החקלאים מבטחים סיימו שלב א' ,כעתבעמיעוז עיקר הפעילות ,מתבצע ניקוי השטחים בצורה מסיבית .אחרי פסח מצרפים אוהד,
 בניית מפחקי"ם יש תקציב מהגנת הסביבה  .התקציב הוא למימוש תוכנית האב לפסולתחקלאית ,ע"פ תוכנית שתאושר על ידם .הוגשה להם תוכנית שכוללת תיכנון והקמה של
שלושה מפח"קים בעמיעוז ,בני נצרים ונווה .ושדרוג של שלושה נוספים וכן טיפול באזור
הנמצא ע"י מח"ע שם מתוכנן לקום אזור התעשיה .המפח"ק בשדי אברהם הוא מתקציב
משרד הפנים .מתוכננים ב עמיעוז ,בני נצרים ונווה.
מפחקון – שיפורים קלים במפחקים קיימים בשדה אברהם ,יתד ושדה ניצן.
דני – בהמשך לישיבה אחרונה פניתי לנציגי ניר יצחק לפנות לבשמת עד כה לא יצרו קשר.
-

דוח מחזור – ישובים לא חוזרים עם תשובות  /נתונים .נשלחו מיילים לישובים – אף אחד לא
חזר.

-

-
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לאחר האישור של התכנית "טיפול כלל מועצתי בזבובים הבוגרים" .מתחילה הערכות לעונה.
פניתי לישובים – תשובות אחרונות שלנו מלקטת היום .נותנים תשובה חיובית ניר יצחק ,בארי,
חולית ,סופה ,ישע ,תלמי יוסף ,במסגרת המחלקות במועצה ,ולצאת למכרז.
כלבים משוטטים ממשיך טיפול.
יש זרימה של שפכים על נחל הבשור ,גרר .לא ידוע ציון מקור הביוב.
טיפול של המשטרה הירוקה .
יום עיון בנושא הלישמניה (זבוב החול) .הלישמניה הולכת ומתפשטת.
רק"י – פותחים סדרת סדנאות של פעילות מעשית .יוזמה של בשמת וענת ,אתמול נרשמו .4
ישנה עלות למשתתף לכל סדרת סדנאות  . ₪ 100להפיץ במייל וב –  .232מומלץ להרשם.
ליחידה הסביבתית מצטרפת עובדת חדשה במקום פהימה – .עליה לעסוק ברישוי עסקים
אחת המשימות החשובות רפתות ובין היתר לוודא טיפול תקין בזבובים באותה הרפת.
פקח נוסף – לאחר קבלת אישור לתחילת ישום התוכנית של המפח"קים עפ"י תכנית עבודה
שהוגשה למשרד להגנת הסביבה.

סיכום של 2014
12/2/15
סיכום הפעילות של הועדה לאיכות הסביבה וקיימות מקומית בשנת
.2014
הועדה לאיכות הסביבה וקיימות מקומית היא ועדה שדנה בנושאי איכות סביבה וקיימות ,הדיונים
עצמם וניתוחם משפיעים על קידום כל התחום ,לא ניתן לזקוף ישירות על פעילות הועדה תחום
מסוים ,כן להיווכח שעל פני הזמן ישנה התקדמות כתוצאה מ השפעת הועדה ברוב התחומים.

זבוב הבית
על הזבובים שמענו את הרצאתו המלומדה של ד"ר אברהם הברון מקיבוץ בארי ,חבר
הוועדה .אברהם הציג את מעגל החיים של זבוב הבית מהרימה ,הגולם ועד הזבוב.
דרכי מניעה ,טיפול נכון בזבל – קומפוסטציה ואמצעי הדברה מקובלים להקטנת המפגע.
ביצענו סיור במפח"קים ברוב ישובי המועצה.
הוועדה דנה ברוב הישיבות על הנושא זבוב הבית בעונת  2014בוצע פיילוט בחלוציות,
בהמשך הוחלט על טיפול כלל מועצתי בזבוב הבית הוקצה  ₪ 150000בתקציב לשנת
.2015
רק"י רכזי קיימות יישובית-
השקענו לא מעט במייזם זה ,תוצאות לא כל כך .נמשיך לקדם את הנושא גם בשנת
.2015
להעלות את המודעות בשני מישורים ראש המועצה והתושבים.
תכנית לטיפול בפסולת חקלאית
ישנה תכנית מקיפה בעלת חזון ודרך טיפול בפסולת .התכנית אושרה בדצמבר .2012
עלותה נאמד ב כ ₪ 5,600,000 -התכנית מטפלת בחינוך ,בהטמעה ,בביצוע
ובתחזוקה.
במסגרת מימוש התכנית אושר תקציב של מיליון  ₪לניקוי שטחים חקלאיים וטיפול
במפח"קים ,לביצוע בשנת  2014ולשנת  .2015אושר לרכוש טרקטור דאבל קבינה כולל
כף כ  150,000ש"ח (כלול במסגרת התכנית) למחלקת הגינון .התכנית בביצוע ,בשלב
זה בוצע במבטחים וכעת בעמיעוז.
גזם ביתי וגזם חקלאי – ליאור קטרי יו"ר הועדה החקלאית

הוזמן ללימוד וניתוח .הוכן נייר עבודה מטעם וועדת איכות הסביבה עם הוועדה
החקלאית .ע"י ליאור ,ליטו ,דני פזיק ובשמת – הוועדה למדה את הנושא.
הוועדה תמשיך לעקוב ומצפה שבקרוב במסגרת קול קורא יזמים פרטיים יתחילו לגרוס
את הגזם ולהעביר לאתרי קומפוסט.
מערך הביוב במועצה
למדנו על מערך הביוב במועצה :מוטי לבאן ,מהנדס המועצה נתן סקירה מפורטת.
סיור של חברי הוועדה
יצאנו לסיור במפחקי"ם ,ובסיום בגינה הקהילתית של קיבוץ מגן.
אשפה ביתית  -מדיניות המועצה.
בצענו מספר דיונים הוכן מסמך ומדיניות המועצה בנושא אשפה ביתית אושר.
אשפה בעסקים וביישובים  -מדיניות המועצה.
בצענו מספר דיונים הוכן מסמך מדיניות המועצה בעסקים וביישובים אושר.
מועצה מקיימת :ביוזמת בשמת.
במסגרת מועצה מקיימת התקיים משומשוק אירוע קהילתי בעל צביון של קיימות ,ישובי
המועצה ותושביה הקימו דוכנים לטובין שלא בשימוש בבית "יד שנייה" ובמחירים סמליים
המבקרים קנו ,אירוע ססגוני ומוצלח במיוחד ( .יש תאריך למשומשוק הבא .) 23/3/15
דרום אדום
בוצע ניקוי שיטחי המועצה ו"דרך השדות" ע"י צוות של המחלקה.

-
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סוף –

קביעת מדיניות חדקונית הדקל.

לאחר דיון הוחלט :
המועצה תסייע בייעוץ מקצועי .הטיפול פרטני בהתאם לשיקול הפנימי של
היישוב.

תודה לחברי הוועדה שמתמידים ונותנים מזמנם בהתנדבות לקדם
את תחום איכות הסביבה וקיימות מקומית של מ .א .אשכול.
רשם פרוטוקול – דני פזיק
ערך והדפיס – דני פזיק
אישרו – בשמת ודני פ.

