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 2019לשנת    2-ועדת איכות הסביבה ה פרוטוקול  

 נוכחים: 

 יו"ר ועדת איכות הסביבה   -             ניסן ימר יוס

 חבר ועדה   -  עו"ד שלומי שטרית

 חבר ועדה -    מר יורם שחר      

 חבר ועדה   -    ד"ר עופר לוי       

 חבר ועדה    -        יאיר רגב    מר 

 פיקוח עירוני  -מר מוטי אסרף       

 אורח תושב היישוב    -רמי ברניב            

 

 . תמר גבאי מזכירת מחלקת הנדסה ורכזת איכות הסביבה -כותבת הפרוטוקול

 

 ניב( יצירת חשמל ממקורות מתחדשים )רמי בר  :  1נושא  

ולוות את המועצה ביצירת חשמל רמי בר ניב תושב היישוב הגיע בהתנדבות לוועדה על מנת לסייע 

 ממקורות מתחדשים. 

 אנרגיה סולארית הינה אנרגיה מועדפת מבחינת איכות הסביבה לא מזהמת ומשתלמת ליצרן.  

 למשרד התשתיות יש מספר מסלולים לבתים פרטיים ומתקנים גדולים כאשר העדפה היא להקים 

 הרווח של המועצה הוא בעיקר מארנונה.על גגות מבנים. מתקנים סולאריים 

   ה ת ו עם חברת חשמל ובה המועצה תציע ותנסה לשכנע א   על מנת לקדם את הנושא תיערך פגישה 

 שדה סולארי.    )שטח שיפוט שהמועצה קיבלה מבני שמעון(    המשולש בשטח אדמת  להציב  

באחריות    –  לבחון הצבת גגות סולאריים על מנת    דבר נוסף הוא לבצע סקר מבנים ומוסדות ציבור 

 רמי בר ניב ויאיר רגב.  

 מעבר לכך, יש לבחון הצבת גג סולארי על מבנה המועצה ואף לעודד תושבים להציב גגות סולאריים, 

 ע"י פרסום לתושבים לעלות את המודעות בנושא.  
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 רב התושבים והוספת נקודות מיחזור הגברת המודעות בנושא מיחזור בק :  2נושא  

 נקודות בנושא: עלו בדיון מספר  

ברחובות היישוב ישנה תופעה שתושבים זורקים מחוץ לביתם קרטונים ואינם  -. אשפת קרטונים1

 מפנים אותם לקרטוניות הנמצאות בנקודות מיחזור.  

המועצה תפרסם בכלי המדיה שברשותה הודעות להעלאת המודעות בצירוף תמונות ממקומות בהם  

 קיימת אשפת קרטונים.   

הנושא הזה היום    אות לילדי היישוב בבית הספר בנושא מיחזור ובכלל בנושא קיימות. קיום הרצ.  2

בכל הכותרות בעולם וניתן לראות שגם ילדים לוקחים יוזמות בנושא וחשוב מאוד לתת להם ידע  

 נוסף ולעודד אותם לקחת חלק בנושא מיחזור ושמירה על איכות הסביבה.  

תקבע פגישה עם מנהלת בית הספר יחד עם עופר לוי , יוסי ניסן ובתיה הרפז מנהלת מחלקת חינוך  

 על מנת לדון בנושא ולקדמו.  

ה רכשה מדיחי כלים לכל גני הילדים על מנת להפחית את צ בנושא מיחזור חשוב לציין כי המוע. 3

 השימוש בכלים חד פעמיים. 

 יש לפרסם הודע זו בכלי המדיה. 

 

 : מינוי נאמני ניקיון  3נושא  

המועצה מתכננת למנות נאמני ניקיון, מתנדבים מהיישוב שידווחו לנו על אשפה ומפגעים בנושא  

 איכות הסביבה.  

 

 כלבים משוטטים   4נושא  

ביישוב של כלבים משוטטים. ע"פ החוק קיים איסור על שוטטות   שהולכת וגדלהקיימת תופעה 

על תקיפת תושבים ע"י כלבים  רבות  מתקבלות למועצה מידי יום תלונות רצועה.כלבים ללא 

 משוטטים ובכלל הנושא הינו רגיש ועלול לגרום למפגעים רבים. 

 

לכידת כלבים משוטטים על  למועצה קיימת אכיפה בנושא והיא תדאג להוציאה לפועל במיידי, תביא ל 

 מנת למגר את התופעה ככל שניתן. 

 

 הישיבה ננעלה.  


