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 הנושאים שנדונו
 

 הפרוטוקול אושר. )מצורף בקובץ נפרד( 24/3/15ישיבה מה  2אישור פרוטוקול    – 1

 פקחית יחידה סביבתית נגב מערבי. –הצגה של מוריה ואקנין  – 2

 מוריה התחילה את עבודתה לומדת ובשבועות הקרובים תחל בסיורים גם במועצה.       

 בהצלחה למוריה.        

  בשמת גם בשם אופיר - דוח שוטף על הנעשה בתחום   - 3

  –אופיר מוסר 

פעילות רבה בתחום לכידת כלבים ) שאריות מצוק איתן ( המבצע משותף עם יחדת הפיצוח, עדיין יש 

 משוטטים. כלבים

יש כוונה לפנות , אוהד הצטרף לאחרונה, בהפוגהמבטחים משתפר, עמיעוז  –ניקוי שטחים חקלאיים 

 ליישובים נוספים.



 קיימת למרות שלדעתו ישנו שיפור.השריפות עדיין  תתופע

 מבקש להתקשר למוקד ולהודיע על חריגים.

  –בשמת 

בביצוע הקבלן ) עודד איבגי ( למען גילוי נאות עמרם שאחראי על תחום ההדברה  פרויקט הזבובים

, חתם על תצהיר שאין לו נגיע בעבודת בנו. עודד משתף פעולה עם נציגי עודד במועצה, הוא אבא של

, בסוף השבוע היישובים, היו שני גלי חום כבדים שבשו את המאזן. בתחילת מאי היה גל של זבובים

 שתפר. הפיקוח נעשה ע"י אופיר ויוסי אפללו.של המצב ה

 תעשה בדיקה תקציבית, השנה הסתיים הטיפול באוקטובר.

 טיפול במפחקים 

  התקציב הוא למימוש תוכנית האב לפסולת  בניית מפחקי"ם  יש תקציב מהגנת הסביבה

  חקלאית, 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    

 המפח"ק בשדי אברהם הוא מתקציב  הנמצא ע"י מח"ע שם מתוכנן לקום אזור התעשיה.   

 הפנים. משרד   

 

 " אצלנו וקיימות בריאות ערכי "קידוםמפגשים ל סדרת התחלנו 

 עם התמודדות, בצלחת סדר עושים, מקומיים גלם מחומרי בניה קהילתית, גינההנושאים העיקרים:  

, פעם של המשחקים, מקימת ובסביבה בריא בגוף בריאה נפש, בריאות קידום, בסביבתנו מזיקים חומרים

 .וחרום בשגרה נפשי חוסן

 בשמת מנהלת אגף תברואה ואיכות סביבה וענת מנהלת מחלקת הבריאות. –יוזמות ומארגנות 

 יתושים

זו הדרך למנוע יתושים, כמו כן מתבצע טיפול מניעה במקורות לייבש מקורות מים יש ישנה החמרה 

, נחל הבשור יש מכת יתושים בשמורה של באר אסנת מזכירות האגףמועדים, מבקשת להתלונן מול 

 מתבצעת הדברה אינטנסיבית.

שאנו שהשתתפתי המחקרים מראים תלת שנתית, ביום עיון ארצית תכנית קיימת אמנם , זבוב החול

חולק חומר הסברה בישובים בהם  לא יודעים לזהות את מקורות הדגירה, ההמלצה היא הגנה אישית.

 .היה מידע על מקרי נגיעות וכן למרפאות המועצה

 שאילתה של אברהם על אתר דיה, המבקש לברר מה קורא באתר. – 4

 סוכם לארגן סיור של הועדה, עפרה בקשה שגם בעלי תפקידים מהיישובים יוזמנו.       

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

 

 -סוף  -

 

תודה לחברי הוועדה שמתמידים ונותנים מזמנם בהתנדבות לקדם 

 כול.את תחום איכות הסביבה וקיימות מקומית של מ. א. אש

 דני פזיק –פרוטוקול  םרש
 דני פזיק –ערך והדפיס  

 


