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סיכום ועדת איכות סביבה מתאריך 1238319
משתתפים:
שמוליק יערי ,מנחם פישר ,דן בבלי ,רן אריאלי ,איתי הדרי ,שמוליק זילבר ,ברוך קומפנו ,אלה מרגלית,
רפי בונה  ,מריז גושצ'בסקי.
להלן סיכום הנקודות העיקריות וההחלטות לביצוע:
 .1מגוון המינים :רן אריאלי הציג את נושא הפגיעה של חתולים משוטטים במגוון המינים בישוב ובסביבתו,
מסתבר ממחקרים מהארץ ומהעולם בריבוי החתולים פוגע קשה במגוון המינים בעיקר בציפורים וסוגים
של לטאות עד כדי הכחדה מלאה באותו אזור בחלק מהמינים ,הועלו מספר רעיונות לשיפור המצב.
 .aהסברה בציבור במספר ערוצים :סקר ציפורים בישוב דרך הנוער ,הרצאות בבתי ספר ,פרסום
מחקרים ועוד.
 .bהגברת עיקור וסירוס לאורך זמן.
 .cדיון מקצועי עם וטרינרית המועצה ונציגים של צער בעלי חיים ושל מאכילי חתולים ,ונציג של
הנוער במידה וניתן .במטרה למצוא דרכי פעולה מוסכמות נוספות.
 .dעידוד הפרדת האורגני במקור כך שמכולות הפסולת להטמנה (המכולות הירוקות) תהיינה ללא
שאריות מזון.
 .2בריאות וסביבה :מנחם פישר הציג את נושא הבריאות ואיכות הסביבה :התקיימה פגישה עם מנהל
הכללית במשגב אסף הלפרין ,ברוך יחבר את מנחם פישר עם דוד מטק בנושא שבילי הליכה וגיוס
תקציבים.
 .3שפני סלע :נערך דיון על בעיית שפני הסלע והוחלט כדלקמן:
 .aיצולם סרטון הדרכה לאיטום של חורים במסלעה ויופץ לתושבים .
 .bיפורסם לתושבים בישוב מה יש לבצע בישוב ובאחריות מי כל אחת מהמשימות.
 .cהובהר כי מינהלת פיתוח ישובים מובילה את הטיפול בנושא מבחינת המועצה.
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 .4בניה ירוקה :שמוליק יערי עדכן לגבי הפגישה עם רון ,איתי ושמוליק ימשיכו את העבודה מול תומר לוין
מנהל אגף הנדסה .תוכן על ידי איתי ושמוליק תוכנית ממוקדת לנושא זה.
 .5פקח שטחים פתוחים :שמוליק יערי עדכן כי לאור הקיצוצים בתקציב המועצה לא ניתן לגייס את הפקח
המיועד לשטחים הפתוחים ,ברוך עדכן על הפניה לקרן לשימור שטחים פתוחים ,החומר יועבר לידיעת
חברי הועדה.
 .6אכיפת חוק העזר בנושא הפרדת פסולת :נערך דיון בו הושמעו דעות שונות ומנוגדות בסופו של דבר
הוחלט:
 .aהפרסום בנוגע לחוק יוגבר ,ברוך ומריז יתייעצו עם נירית בנושא.
 .bהועדה תכין הצעה לדיון במליאת המועצה ,ברוך יעביר לחברי הועדה טיוטא להתייחסות.
סדר יום לפגישה הבאה בתאריך  11.2.19יום שני שעה  18:77בחדר הישיבות קומה ג' במבנה המועצה:
 .9הצגה של רפי בונה בנושא השטחים הפתוחים באזור משגב ודיון
 .2הצגה של רכז8ת תחום מאגף קיימות וסביבה( ,עדיין לא נבחר) מי יציג .ודיון.
 ./נושאים נוספים שתציעו.
 .4שונות
נא אשרו השתתפות בפגישה.

רשם :ברוך קומפנו
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