הועדה לאיכות הסביבה וקיימות מקומית.
מועצה אזורית אשכול.
פרוטוקול ישיבה מספר  1מתאריך 14/03/17
נוכחים:
דני פזיק  -י"ור הועדה ,חבר מליאה.
בשמת גלין  -ראש האגף לאיכות הסביבה.
שמואל ספקטור (מולי) -חבר מליאה ,חולית.
אלה פלד – נציגת ציבור – ניר יצחק.
ד"ר אברהם הברון -נציג ציבור ,בארי.
יוכי נחמני -נציגת ציבור ,עין הבשור.
פליקס ווקרט – חבר מליאה ,ישע.
יובל בר -חבר מליאה ,בארי.
שחר יסינובסקי -נציג היחידה הסביבתית ( .הגיע לקראת סוף הישיבה )
ליטו חנצ'יס -חבר מליאה ,ניר יצחק.
גיל רפואה – פקח מ.א .אשכול.
רן גרין -נציג ציבור ,אורים.
אופיר ארז  -פקח הועדה ,מ.א.אשכול.
הודיעו :
עופרה קורן -נציגת ציבור ,מגן.
מוריה ואקנין – יחידה סביבתית.
מוטי אור – חבר מליאה ,יתד.
נדב רוט – נציג ציבור ,מגן.
ד"ר רננה אילן – נציגה איכה"ס.
הנושאים שנדונו
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דו"ח שוטף:
בשמת – שני מכרזים אושרו:
גזם גנני (ע"י כרם שלום – הסכם לשנתיים),
הדברת זבובים (עודד איבגי לשנתיים).
הוכנסו לחוזה הערות משנים קודמות.
נושאים נוספים :גזם ירוק ,קיצוץ גזם ((פרויקט גוטליב) ממתינים לביצוע פיילוט.
פסולת אלקטרונית :מתוכנן מבצע לפני החג – איסוף מהישובים (יהיה כרגע חד פעמי
לפני החג).
יועצת נגישות – תעבור בכל העסקים במועצה ותמליץ להנגשה.
פחים – אפור (מתכת) עדיין לא הסתיים.
יוסי אפללו (פחי אשפה) יגיע לישיבה הבאה.

אופיר – היה דרום אדום יחסית שקט מבחינת השארת פסולת ונזקים סביבתיים.
ממשיך פעולות לכידת כלבים ,בעיקר משוטטים .זבובים כרגע עדיין אין.
יוכי – מה קורה עם התאורה מול בסיס רעים??? – סכנה שהתאורה לא פועלת ?
דני – התחלנו בטיפול בזבובים בשבוע הראשון של חודש מרץ  .מחצית מרץ.
תקציב – דיון מקדים והגשת בקשה לתקציב בכדי לא להפסיד זמן .לא נענו לבקשות של
הועדה .נודע לי בזמן ישיבת הנהלה .במסגרת המליאה הבהרתי וביקשתי בעזרת חברי
מליאה נוספים ,להחזיר את הנושא לדיון כדי שתהיה התייחסות לבקשות .לשמחתי
הנושא נכנס לתקציב ע"ח המטאטא.
אושר  :עזרה לעמרם ,השלמת המשרה של גיל ,חודש נוסף לטיפול בזבובים.
גזם חקלאי – פגוע מאד מהתייחסות ראש המועצה וסגנו לנושא .גדי טען שאינו מאמין
במיזם גוטליב ולכן לא מוכן לשמוע עליו שוב ושוב יחד עם פליקס לא הרפנו בישיבת
המליאה.
קיימתי שתי פגישות עם יוסוף עניינתי אותו בנושא מיזם גזם חקלאי .יוסוף מאמין
במרסקת שתוצב באתר הקומפוסט שבבעלותו והוא יקצוץ את הגזם ,שיגיע מהחקלאים
נקי מחוטים (ללא ניילון וכו' )..עלויות גבוהות משמעותית.
מולי – מבקש להזמין את חברי הועדה לתצוגת תכלית של מיזם גוטליב ( .לכשיהיה )
הצגת נושא תוכנית נקיון למועצה ע"פ קול קורא שיפורבם ע"י המשרד להגנת הסביבה
בשמת – שיפור ניקיון ברשויות .הערות בדף המצורף.
אופיר – מעורבות קהילתית – אם הועדה תצליח לגייס נוער לעסוק בתרומת קהילתית
לניקיון היישוב – פתרון מקסים.
סוכם :הנושא יובא בהמשך –כאשר לכל יישוב באופי שונה המטרה לחנך את הציבור
לשמירת הניקיון.
יש לגייס את ראש המועצה כולל תקציב .קביעת פרמטרים ,מדדים המותאמים ליישוב.
רן – שמע על פרויקט על עטלפים הזוללים יתושים.
תודה לחברי הוועדה שמתמידים ונותנים מזמנם בהתנדבות לקדם את תחום איכות הסביבה וקיימות
מקומית של מ .א .אשכול.
רשמה פרוטוקול – אלה פלד.
ערך והדפיס – דני פזיק.

