הועדה לאיכות הסביבה וקיימות מקומית.
מועצה אזורית אשכול.
פרוטוקול  1מתאריך 12/01/2016

נוכחים:
דני פזיק  -י"ור הועדה ,חבר מליאה.
בשמת גלין  -מנהלת האגף לאיכות הסביבה.
שמואל ספקטור (מולי) -חבר מליאה ,חולית.
שחר יסינובסקי -נציג היחידה הסביבתית
יובל בר -חבר מליאה ,בארי.
יוכי נחמני -נציגת ציבור ,עין הבשור.
ד"ר אברהם הברון -נציג ציבור ,בארי.
עופרה קורן -נציגת ציבור ,מגן.
פליקס ווקרט – חבר מליאה ,ישע.
אופיר ארז  -פקח הועדה ,מ.א.אשכול.
אלה פלד – נציגת ציבור ,ניר יצחק.
ליטו חנצ'יס -חבר מליאה ,ניר יצחק
נתיב אבישי – חבר מליאה ,צוחר.
נדב רוט – נציג ציבור ,מגן.
רן גרין -נציג ציבור ,אורים
הודיעו
מוטי אור – חבר מליאה ,יתד.
סילביה גרין -חברת מליאה ,אורים.
יאיר בר לב – נציג ציבור ,מגן.
מיכל מילגרום -נציגת ציבור ,תלמי יוסף.
ד"ר רננה אילן – נציגה איכה"ס.
מוריה ואקנין  -פקחית היחידה הסביבתית נגב מערבי.
טל שמיר – נציג ציבור – ידידי כדור הארץ ,אוהד
נושאים לסדר היום:
.1
.2
.3
.4

אישור פרוטוקול  5מתאריך 17/11/2015
דו"ח שוטף על הנעשה בתחום – בשמת.
דו"ח שוטף על הנעשה בתחום – אופיר.
דיון על תקציב  – 2016בשמת.

הנושאים שנדונו

 .1אישור פרוטוקול  5מתאריך  17/11/2015הפרוטוקול אושר.
 . 3אופיר – מחודש נובמבר נתפסו  26כלבים משוטטים והועברו לצער בעלי חיים .זבובים – נתנו 4
דוחות ב –  4רפתות .ממשיכים לעקוב ברפתות ובאתרי קומפוסט.
דו"ח שריפה – בוצע דו"ח במפ"חק ישע  +התראה .ממשיכים לעקוב על ניקיון ומניעת
שריפות.
מולי – האם התברואנים מיודעים בנושא דוחות הזבובים ברפתות?

אופיר – עד היום הועבר דו"ח למרכזי המשק ולא לרפתנים 6 .רפתות היו תקינות .לכידת כלבים
חופשיים – נעשתה אכיפה ונלכדו מספר כלבים חופשיים .בעלי הכלבים צריכים להגיע
לצער בעלי חיים לשחרור הכלב.
בשמת – כלב צריך להיות מוחזק עפ"י חוק הכלבת .לא משוטטלא רק כלבים משוטטים ,ללא
בעלים ..בקיבוצים עובדים יחד עם נציג הקיבוץ – לא נוהגים להכנס לבד אלא עם נציג היישוב.
 .2בשמת – דו"ח שוטף  +תקציב.
התקציב שאושר ל  2016הוא  5.66מיליון .₪
פליקס – לא תקין לדון על התקציב לאחר שאושר.
בשמת – לא הייתה אפשרות לדון בוועדה לפני אישור במליאת המועצה .הכוונה בשנה הנוכחית
לדון על תקציב  2017בקיץ הקרוב .סבב ישובים – גזם גנני ,מרכז מחזור .פירוט
התחומים שבאחריות המועצה.
תכנית עבודה :2016
ברזי דיגום תקניים מי שתיה – יותקנו בכל הישובים.
דיגום מים במקוואות  +תנאי תברואה למקוואות.
פיקוח תברואי בבריכות שחייה .החל ב  2015ויועמק השנה.
איכה"ס
חוק האריזות – זכתה במכרז חברת נגב אקולוגיה – פינוי בקבוקים , ,קרטון .נייר .זכוכית התקשרות
ישירה של תאגיד תמיר מול קבלן מפנה
הצבת מתקן :נגב אקולוגיה יציבו מתקנים ויפונו מתקני גאן תברואה.
קרטון – פעמיים בחודש
נייר – פעמיים בחודש
בקבוקי פלסטיק – כל שלושה שבועות.
מתכת – בהזמנה.
מתקני הבקבוקים נשארים .יוספו מתקני מתכת( .פחי שימורים וכו')
מתקני בקבוקי זכוכית – סגול.
מתקני טכסטיל (בגדים) לא יוצבו.
נייר – המתקנים של המועצה .עפ"י חוק צריכים להיות מתקנים כחולים .הקיימים לא תקינים.
.
הכוונה להקים בכל יישוב מרכז מחזור על פלטת בטון  +לוח פירוט .מרכז כזה מצריך משאבים.
הכוונה כי הפעילות תהייה משותפת לישוב ולמועצה כולל בחירת מקום המרכז .עדיפות לרכז הכל
ביחד.
הכוונה לדאוג שהמרכזים יהיו יפים ,מטופחים ומזמינים.
אלקטרוניקה – צריך להגיע להסדר עם אחד מהתאגידים ואחר כך עם קבלן .יהיה כנראה מרכז איסוף
במועצה – עדיין לא ידוע מה יהיה ההסדר בישובים.
פסולת גושית ימשך.
הרחבת שירות – טאטוא רחובות ,בשלב ראשוני – יהיהא קבלן לביצוע העבודה– הכוונה בכל
חודשיים כפיילוט.
פסולת גננות – ריכוז הגזם – תגיע מרסקת פעם בתקופה תרסק ותשאיר את החומר המרוסק
לשימוש הישוב.
פסולת חקלאית – מחפשים עדיין פתרון ביניים ופתרון קבע .משתמשים ב 2-תקציבים לשיפור ושדרוג
מפח"קים.
פלסטיק  +ניילון – לא אוספים כרגע ע"י המועצה באופן מרוכז .האחריות של החקלאי
וטרינריה – אכיפה לכלבים וחתולים משוטטים .אושר החוק במדינה לטיפול בחתולים .חוק החתולים
– עלות תפיסה ,עיקור ,סירוס וחיסון –  50%- .₪ 160ע"ח משרד החקלאות 25% ,ע"ח המועצה
 25%ע"ח היישוב.
גאן תברואה – פינוי אשפה ביתית ,פסולת גושית.

נגב אקולוגיה – פינוי פסולת אריזות קרטון ,נייר ,בקבוקי פלסטיק ,מתכת...
תמיר – פינוי בקבוקי זכוכית.
השירות לבתי הספר ,לא מופיע בחוק – צריך למצוא הסדר לסוגיה הנ"ל.
פליקס – טאטוא רחובות – חושב שהנושא הנ"ל צריך להיות באחריות הישוב ולא באחריות המועצה.
מוקצה סכום גבוהה מאד 360 .אלף  ₪לתחום הנ"ל .חושב שצריך להעביר סכום זה לטיפול
בנושאים דחופים יותר.
דני – הסיבה שבגללה דנים בתקציב  2016הינה; השאלות של אנשי הועדה ,וכן התוספת של
 1.1מיליון .₪
ליטו – חושב כי האגף צריך להתארגן ולהציג תוכנית שנתית בשיתוף הועדה .עדיין ישנה בעיית
זבובים.
יובל – טאטוא וזבובים – גדי הציג את תוספת התקציב לנושאים הנ"ל .לנו אין אפשרות ל"שחק"
בתוספת הנ"ל .חושב שלא צריך לשנות את התוכנית .לבדוק לקראת הרבע האחרון ,האם
הנושאים הנ"ל עונים לתוכנית ולדרישות? והאם להקצות תקציב נוסף לשנת ?2017
דני – חשוב לראות ולהבין את ההישגים בתחום איכות הסביבה .גדי ירקוני ראש המועצה חדש
שמאמין שתחום איכות הסביבה צריך להיות בראש מעיננו הוא יזם את תוספת התקציב
אנו צריכים לברך על היוזמה של המטאטא ולא לקשור את מטרד הזבובים – אני מאמין
שהערותינו נופלים על אזניים קשובות ומצפה לשיפור בשנה הנוכחית.
מאמין כי בשמת תיישם את ההמלצות ,מאמין כי לא רחוק היום והטיפול בזבובים יהיה
באחריות המועצה .יישום התכניות כמו טיפול במפח"קים .
בשמת – הטיפול בזבובים שוויוני – מספר מלכודות – מקצועי ,המחיר נקבע עפ"י המכרז ..ב – 2016
הטיפול יהיה למשך  8חודשים .הנוסחה
היא שיוויונית .מס' מלכודות בהתאם למקום ,מלכודות באזור המגורים בלבד ,עפ"י חלוקה
מקצועית.
סיכום – נמשיך ללוות את הפעילות בתחום איכות הסביבה וקיימות ,לא נבקש שינוי בתקציב ,2016
נתחיל דיונים בתקציב  2017בחודש יולי .2016

תודה לחברי הוועדה שמתמידים ונותנים מזמנם בהתנדבות לקדם
את תחום איכות הסביבה וקיימות מקומית של מ .א .אשכול.
בברכה
דני פזיק .יו"ר הועדה.
רשמה פרוטוקול – אלה פלד.
ערך והדפיס – דני פזיק
הערות לפני פרסום – בשמת.

