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 הנושאים שנדונו
 

 הפרוטוקול אושר.   12/01/16ישיבה מה  1אישור פרוטוקול    – 1

 שוטף על הנעשה בתחום   - 2

 : מה חדש בנושא מטאטא כביש ? מולי

 .השבוע יצאו מכרז מסמכי משפטי בייעוץ זה לקראת תחילת יישום מטאטאהפעלת  בשמת : 

 . קודמת משנה המסלול לפיזבובים : נגשנו למכרז 

 .מהירה להחלטה נגיע חמישי ביום, זוטא למכרז אותנו החזירה רכש ועדת

פיזרנו בכל הישובים המטופלים על ידינו מלכודות חד פעמיות. אם יש בעיה נא להתקשר לדבורה או 

 למוקד.

 גילמבצע בעיקר פיקוח חקלאי.  חלקי עובדגיל  – שמתב?  מה שלום גיל  האם משתלב  – שואל דני

 לישיבה להגיע ממנו נמנע. בחממות ובשריפות בעיקר רפתות, זבובים במפגעי מטפל בשטח נמצא

 דני ציין שישמח לראות אותו בישיבות של הועדה. (.ההסכם י"עפ מחויב לא)



 את ומחייבים מגיעים א"כב. שריפות למניעת פורום הוקם –' וכו ל.ק.ק, א"כב עם ישיבה – שחר

 . לקנוס רק יכולים אנחנו. שריפה הייתה בו המקום

 .בשריפות משמעותית ירידה יש 

 – הבשור – ש"ב לנחל נכנסים הבא בחודש. בעיה צופים יתושיםבנושא . חדש אין – נחליםב – שחר

(. שם שירססו מסכימים לא ג"טר) אסנת באר עם בעיה תהיה. הנחל את ומנתרים מרססים שישי בימי

 דלפה מיכלית, מאד בעייתי גורם הצבא( )אמת בזמן דיווח בעיות) צאלים בסיס סביב במעקב נמצאים

 !!!(ימים 4 אחרי רק דווח דלק בתחנת

 על כל חריג לדווח למוקד. ביותר ערניים – בעומר ג"ל+  פסח לקראתמבקש 

 בעיקר. העונה בתחילת רק ואנחנו, זבובים בענייני וסלחנים סובלניים פחות יהיו השנה  - אופיר

 זמן כל. עופות זבל וערימת בשדות לפיזור קומפוסט שמביאים פעמים הרבה קורה. הזבל במוקדי

 .רימות ולזבוביםל מצע – נרטב אם, בעיה אין שיבש

 נגב עם חתומה הרפת. מהרפת זבל מפנים לא, אונים חסרת – מסילביה אישית פניה קבל – דני

 .וטיפול לפינוי אקולוגיה

 .הזבובים ריבוי למניעת לעשות מה יודעים הזבובים מייצרי כל -  המועצה דרישות – שמתב

 .הזבל של הערמות את יומיים בכל שיהפוך שופל צריך הזבל את להוציא מצליחים לא אם – אופיר

 .פתרון לה ואין קיימת הבעיה – דני

 מוכן קומפוסט יפנה – עסק רישיון לגבי משפטי בהליך( רומילי) השטח בעל עם להבנה הגענו – שחר

 .הקומפוסט פינוי לאחר מהרפתות זבל שיקלוט לדאוג צריך. לשדות

 מטפלים לא הרפתות בעלי. נוסף חומר לקלוט ויוכל השטח להגדלת אישור יקבל שבקרוב מקווים

 מיצוק!!(. כסף חוסכים) בקרקע מיידית הבוצה את להצניע צריך. בבוצה או הזבל בערימות כראוי

 . גבוהה העלות – פתרונות ישנם כסף עולה בוצה

 הכסף יפה טופל. משמח הפנינג היה. השנה הגדולה ההצלחה משומשוק היה אתמול – בשמת

 (.פסח לנושא) לרווחה הולך שנאסף

 ומגנטים פלקטים הישובים בכל. אחר פרסום מסע – שונה בצורה לפעול השנה הוחלט – קיץ מזיקי. 2

 מניעה הנחיות ניתנו לא. הזיקהנגיף ל מתחבר. 232 ובעיתון המועצה באתר פרסום כולל לתושבים

 חירום כנסי לקיים התחילו. הנגיף נושאי לגבי הנחיות פרסם הבריאות משרד( עולמית מגיפה זו אך)

 הטיגריס ביתוש מטפלים אנחנו. ל"מחו" יובאו"ש מקרים 3 בארץ התגלו כה עד – הנגיף בנושא

 הללו היתושים. אירוע מתגלה בו מקום בכל מסודר רישום לקיים. הנגיף נושא הוא כאילו האסייתי

 .ריבוי ימנעו יתושים לריבוי מקומות יהיו שלא שידאגו ותושבים רדודים במים גדלים

 הסברים סבב ננסה. היום עד להפצה בנוסף רעיונות מבקשת שמתב. שונה להיות צריך הפרסום – רן

 ברורה בצורה התושבים י"ע יובן אולי לטיגריס הזיקה את יקשרו שאם יתכן. ותעיר לדני תפנה. נוסף

 .יותר

 ח"ודו לסטטיסטיקה מרכזית לשכה, הסביבה להגנת למשרד מדווחים – ואשפה מחזור – שמתב

 גם. דוד צרויה של עץ גזם פסולת כולל הפסולת ממשקל 33% מחזרנו 2015 ח"בדו. ביקורת

 החומר על הישובים ברוב דיווח בעיית ישנה. יפה ממחזרים אנחנו עדיין העץ גזם את כשמנטרלים

 .יפה נראה ח"הדו( חקלאים י"ע) פרטיים קבלנים, מפעלים, למחזור המועבר



 לחומר אסור. בינואר האריזות לחוק נכנסנו. התעשייה לבין הבית בין הפרדה ישנה האשפה בעולם

 וההסברים ההסדרים את ליצור צריכים אנחנו. האשפה בפח להיות( למשל קרטון) האריזות מחוק

 אשפה לפנות ממשיכים תברואה גן. פינוי קבלני. משופרים להיות צריכים המחזור מרכזי. לתושבים

 ללא המותרת האשפה את לפנות מחוייבים תברואה גן צוותי. המועצה מול ישיר הסדר במסגרת

 פח את לבדוק הקבלן באפשרות במועצה המחלקה עם בבירור. גינה ופסולת בניין פסולת, קרטון

 תודיע המועצה. למועצה ולהודיע הפח את לפנות לא זכותם" אסורים חומרים" ומכיל ובמידה האשפה

 .לישוב

 3 כל בקבוקיםנייר ו, שבועיים כל קרטון מפנים – מסודרת עבודה תכנית עם עובדים – אקולוגיה נגב

 בכל מחזור מרכזי להקים אמורים הם, תמיר תאגיד י"ע מנוהל זכוכית, קריאה לפי מתכת, שבועות

 הקמת עם. וזכוכית פלסטיק בקבוקי, מתכת, קרטון, נייר: מתקנים 5 ירוכזו ל"הנ במרכז. הישובים

 זרמים שיתווספו אפשרות יש וגידים עור ירקום כאשר. המועצה של הסברה תכנית תבוצע, המרכזים

אין הסדר תשלום ולכן צריך לבנות את תנאי המכרז אחרת כך  טקסטיל פינוי. לגבי למחזור נוספים

 כחולים לפחים להחליפם ברצוננו. המועצה רכוש –" תפוזיות" – הנייר מתקני. שיהיה ניתן לבחור

 .עבורם תקציבי מקור מחפשים. יפים( פלסטיק)

 יש, פינוי בוצע ולא במידה(. מיכל רבע יש אם גם) הפסולת כל את לפנות אקולוגיה נגב עם חובה חלה

 .דבורה או למוקדל לדווח

( וזכוכית פלסטיק) ובקבוקים קרטונים עם הפח לפעמים ומתלוננים פחים מפנים תברואה גן – אופיר

 .האשפה בפח להיות צריך מה הציבור למודעות להביא חייבים. מתלוננים אך מפנים הם

 הפינוי מבחינת שיש נסיגה ראשונה פעם מקרה קרה 2016מינואר  – המחזור על כללי – יובל

 .(ניילון, פלסטיק)

 , לא הגיע עקב היחידה פעילות על להציג וזמןשה והדברה תברואה יחידת מנהלעמרם איבגי  – 3

 מחלה.       

 

כדי שהנושא יובא  ושאים לדיון מוזמנים לפנות אליחברים שמעוניינים להעלות נ -
 יעילות ופרודוקטיביות.כך שהישיבות יהיו , לישיבה אחרי למידה והכנה

 

 

תודה לחברי הוועדה שמתמידים ונותנים מזמנם בהתנדבות לקדם 

 את תחום איכות הסביבה וקיימות מקומית של מ. א. אשכול.

 

 

 .אלה פלד –פרוטוקול  מהרש
 דני פזיק –ערך והדפיס  

 


