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נוכחים:
שמואל ספקטור (מולי) -חבר מליאה ,חולית.
פליקס ווקרט – חבר מליאה ,ישע.
יובל בר -חבר מליאה ,בארי.
בשמת גלין  -ראש האגף לאיכות הסביבה.
אלה פלד – נציגת ציבור – ניר יצחק.
ד"ר אברהם הברון -נציג ציבור ,בארי.
חסרים:
דני פזיק  -י"ור הועדה ,חבר מליאה.
ליטו חנצ'יס -חבר מליאה ,ניר יצחק.
מוטי אור – חבר מליאה ,יתד.
ד"ר רננה אילן – נציגה איכה"ס.
שחר יסינובסקי -נציג היחידה הסביבתית.
יוכי נחמני -נציגת ציבור ,עין הבשור.
עופרה קורן -נציגת ציבור ,מגן.
נדב רוט – נציג ציבור ,מגן.
רן גרין -נציג ציבור ,אורים.
גיל רפואה – פקח מ.א .אשכול.
אופיר ארז  -פקח הועדה ,מ.א.אשכול.
נושאים לסדר היום:
 .1בחירת מ"מ ליו"ר הועדה
 .2סיכום 2017
 .3עדכון לקראת 2018
בחירת מ"מ ליור הועדה:
בשל מחלתו נבצר מדני למלא את תפקידו כיו"ר הועדה .בהתיעצות עם מורדי ובתאום עם דני מבוקש לבחור ממלא
מקום לזמן קצוב .יו"ר הועדה יכול להיות אחד מחברי המליאה.
סוכם :מולי מקבל על עצמו את המשימה להיות מ"מ יו"ר הועדה.

מאחלים לדני בריאות!
סיכום  - 2017עדכון בשמת:
שריפות :בתקופה האחרונה שוב עלה מספר השריפות המורגשות באויר .חלקן הגיעו מעבר לגבול :מול כיסופים
המשפיע עד למרכז המועצה ומול סופה – חולית ,המשפיע גם על גוש חבל שלום.
היו שריפות מאושרות ע"י משרד החקלאות ושריפות אחרות ללא אישור.
בכל מקרה של הודעה על שריפה הפקחים יוצאים .וכאשר מדובר בשריפת ניילון ופלסטיק ניתנים דוחות לחקלאים.
בארוע אחד שהיה גדול בהיקפו העברנו לטיפול היחידה הסביבתית.
ארוע עין הבשור :השריפה היתה בשטחי עמיעוז .לא של ניילון ,אלא גזם ירוק אשר נתו את מימד הריח החריג.
טופל ע"י הישוב מייד כשזוהה.
אכיפה :אנו מקיימים פיקוח .אכיפה ע"פ הנחיות הנהלת המועצה.
טיפול בגזם חקלאי :התקדמנו עוד שלב בדרך הארוכה .סוכם ע"י גדי ומאיר עם המשרד להגנת הסביבה כי
המועצה ,בהמשך להליך קבלת המידע ,תקדם את הפתרון באמצעות יזם שיבחר במכרז ע"י המועצה ובליווי
המשרד .מכיון שמדובר בפרויקט גדול ,מקצועי ודי פורץ דרך סוכם כי נקבל יועץ אשר ילווה את המהלך .בימים אלו
אנו מסיימים את התנאים המשפטיים למכרז ליועץ בנוהל מומחים .העסקת היועץ במימון המשרד להגנת הסביבה.
זבובים ויתושים :למרות שהסתיים הקיץ אנו עדיין מטפלים במפגעים אלו ,ע"פ הנדרש.
הטיפול במניעת יתושים השתפר השנה בזכות העובד הנוסף והפעילות המוגברת להדברת מקורות אפשריים
ליתושים ,מקווים שבשנה הבאה נשתפר עוד.

זבובים ,ככלל ההדברה בוצעה טוב אך גם כאן יש מקום לשיפור ,הנחיות שסוכמו עם הקבלן לקראת העונה הבאה:
הצבת המלכודות עם נציג הישוב בכל הישובים ,עדכון לגבי החומר ,טיפול בתוך הפחים כל שבועיים ,הפחים רק
תחתיתם ,ומרבצי נחיתה.
הפקחים והתברואן מבצעים בדיקות בכל המקומות הידועים .אנו מתיעצים עם גורמי מקצוע ומנסים להגיע למקורות
חדשים או לא ידועים ולא תמיד מגיעים אליהם בזמן .ארועי חבל שלום ,גבולות ועין הבשור כדרך התמודדות ולמידה
להמשך.
פליקס  :מבקש להעלות את נושא מדיניות האכיפה לדיון במליאת המועצה .מבקש לבדוק אפשרות ל'עברה
מתמשכת' לקביעת מספר קנסות.
עדכון לקראת  – 2018בשמת:
יתוש הטיגריס האסייתי :נמצא בכל המועצה ,ובכלל מהווה מפגע ארצי .לקראת העונה שנה הבאה נצא במבצע
הדרכה והסבר לכל התושבים על מנת להפחית את פגיעתו.
זבוב החול  :המשרד להגנת הסביבה יצא בקול קורא להפחתת הלישמניה .הנחיות המשרד ממוקדות לישובים מהם
דווח על חולים .בכל מקרה נחדש את פעילות ההסברה והדרכה בכלל ישובי המועצה.
אשפה ומחזור :לקראת קיץ  2018אנו בוחנים את מערך פינוי האשפה ואמצעים לשיפור השרות .מתבצע סקר פחי
אשפה בכל הישובים לבדיקת התאמת מספר הפחים ואופן פיזורם  .דיווח על תוצאות הסקר מועבר לכל ישוב .ברוב
הישובים עולה כי כמות הפחים עולה על הנדרש ע"פ מספר התושבים.
מחזור בקבוקי פלסטיק ,במקום נגב אקולוגיה שהודיע כי מבקשים להפסיק את השרות .נבחרה חברת גאן תברואה,
אשר בחלק מהזמן היתה קבלן משנה של נגב אקולוגיה .תנאי המכרז וההסכם יאפשרו מעקב טוב יותר אחרי
עבודות הפינוי ונקוה שגם השרות ישתפר.
ע"פ התוכנית הרב שנתית של משרד הגנת הסביבה ותאגיד תמיר אנו צפויים להרחיב את המחזור ,לפחים כתומים
במהלך  .2018עדיין לא נקבעו הכללים עם התאגיד .הפח הכתום יחליף את הפח למתכות ,שלא כ"כ יעיל ברוב
הישובים ,וכן ניתן יהיה לזרוק בו חומרים שעד כה לא מחזרנו כמו שקיות ניילון .שאר הזרמים – קרטון ,נייר ,בקבוקי
זכוכית ,בקבוקי פלסטיק – ישארו בהסדרים הקיימים.
נרשם ע"י בשמת

