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 תשע"ט' בסיוון ה י"ז
20/06/2019   

 9574סימוכין הנ/  
 

 2019לשנת    1-ועדת איכות הסביבה ה פרוטוקול  

 נוכחים: 

 יו"ר ועדת איכות הסביבה   -           ניסן ימר יוס

 עוזר ראש המועצה  -         מר נפתלי אדר

 חבר ועדה   -  עו"ד שלומי שטרית

 חבר ועדה -    מר יורם שחר      

 חבר ועדה   -    ד"ר עופר לוי       

 חבר ועדה    -      מר קובי נודלמן

 

 תמר גבאי מזכירת מחלקת הנדסה ורכזת איכות הסביבה  -כותבת הפרוטוקול

 

 ומציג נוכחים.  פותח את הישיבה  -יוסי ניסן 

 

לפני שנתחיל חשוב לי להגיד לפרוטוקול שהיישוב סובל מריחות נוראיים עקב   -שלומי שטרית 

 וצריך לפעול בעניין.   חקלאות בסביבה ועוד סיבה חשובה לכך ריחות מאתר דודאים

 יש הרבה תלונות מצד התושבים. 

 

 לא בטוח שזה מדודאים צריך לבדוק את הנושא.   -קובי נודלמן 

 

עדכון לגבי שקיות ניילון, קיימת הזמנה פתוחה ויחולקו לכלל התושבים. נוציא הודעה   -יוסי ניסן 

.  מדובר פחות או ממשרדי המועצה גלילים בחצי שנה והם יבואו לקחת  4לתושבים. כל תושב יקבל 

 ₪ לשנה.   30,000-יותר ב

 

 אני ממליץ לא להתחיל עם זה אבל זה לשיקולך והחלטתך.  -שטריתשלומי  
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 : מינוי נאמני ניקיון 1נושא  

 אני רוצה להוציא הודעה לתושבים למנות נאמני ניקיון עם סמכויות של אכיפה. -יוסי ניסן 

 

 צריך חוקי עזר לתת סמכויות אכיפה.   -קובי נודלמן 

 

 יגיע לוועדות  איכות הסביבה.  הפקח העירוני  אני מבקש שמוטי אסרף -שלומי שטרית

 

 .  בנושאאני רוצה החלטה לכך של כולכם על מנת לקדם את חוקי העזר -יוסי ניסן 

 הועדה מאשרת פה אחד לקדם את הנושא.    

 

 

 והגברת המודעות בקרב התושבים בנושא.   : ניקיון פינות מיחזור ביישוב +23נושא  

 

 המועצה יכולה לקבל כסף עבור המיחזור וגם לחסוך בעלויות הטמנה.  -קובי נודלמן 

 . צריך לבדוק אופציה של פח רב תכליתי לכל תושב. 25%בית פרטי יכול למחזר עד 

 

 צריך לבדוק מול תאגיד "תמיר" האם יש פח רב תכליתי.  -תמר גבאי 

 

 )מקריא את המסמך של יאיר רגב(.  -ניסן יוסי  

 .  וכך גם את הלכלוך בהם אם תהיה נק' מיחזור לכל תושב זה ימנע את את נקודות המיחזור היישוביות 

בשביל זה צריך יועץ אשפה, יש כבר מישהו שמבצע סקר ביישוב. בשכונת שרונית יש מקום לפחים 

 את הפינויים.  גדולים יותר וזה יפחית 

 לבחון דרכים להגדלת מיחזור במבני ציבור.בנוסף יש 

 

 אני מבקש הסברה/ מידע אודות קומפוסט ביתי.   -עופר לוי 

 

חשיבה מערכתית על כל הפרטים משלב  ,בנושא מיחזור חשוב שהיה מעגל סגור כלומר -יורם שחר 

 הפרדת פסולת ביתית ועד לשלב הפינוי והכסף שאנו מקבלים חזרה עבור המיחזור.  

 עבודת מטה של המועצה. צריך פה  
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עדת איכות הסביבה  ו לושרון פלטינסקי, יועצת אשפה את יש לזמן     -יוסי ניסן 

 הבאה. 

 

 *אנו נשמח לקבל מהתושבים כל יוזמות, רעיונות בנושא דברים שניתן לקדם.

 

 . יצור חשמל ממקורות מתחדשים )יאיר רגב(: 4

 ,בשם רמי בר ניב לגבי חשמל כמקור אנרגטי יש בחור שתאהב אותו מאוד -שלומי שטרית 

 כניון ובבן גוריון אחד האנשים המוכשרים בתחום. מרצה בט

 יש לו כמה רעיונות הם ניקח ממנו רעיונות זה יהיה מעולה ליישוב. 

 זה שווה בדיקה. ויש אופציה של שדה סולארי  

 בואו נבנה שם בונדר במשולש.נוסף, בדביר יש רכבת טיפ 

 

 יש לזמן לוועדה הבאה את מאיר סגל, ורמי בר ניב. -יוסי ניסן 

 

 : 2020תכנית עבודה לשנת  . 5

 .2020אני רוצה לגבש תכנית של ועדת איכות הסביבה לשנת  -יוסי ניסן 

 שינדנד לו.יעזור לו בנושא, שיקדם יוסי צריך מישהו ש -שלומי שטרית 

 אני יד ימינך בנושא. -עופר לוי 

 אשפה של צואת כלבים, צריך סברה בנושא ביישוב. אני נתקל בזה לא מעט.

 אני כבר הוצאתי ופרסמתי הנחיות בנושא. -יוסי ניסן 

צריך לבדוק מבחינה משפטית איך ניתן לסגור את גן הציפורים בשישי שבת. אולי   -קובי שטרית 

   גביית תשלום בכניסה.

 אנו בודקים חוק עזר לחניית כחול לבן בחניית הרכבת ובגן הציפורים. -יוסי ניסן 

 אני נועל את הישיבה.  

 


