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ה דון :פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך ה(4/2017) 03.12.17-

שלום רב

בתאריך ה 03.12.17-התכ סה ועדת איכות הסביבה המועצתית בהשתתפות :גוגי יצחקי -יושבת ראש הועדה ו ציגת
כרמים ,שחר יסי ובסקי -יחידה סביבתית גב מערבי ,שמוליק אורן -ציג להב ,אלון בוטבין -ציג גבעות בר , ,מיכל
גלברד -ציגת רשות הטבע והג ים ו ציגת בית קמה ,רעיה וולקן -ציגת משמר ה גב ,י יב יפת -ציג בטים ,זוהר
ירום -ציגת כרמים ,אוסקר לוט ברג -ציג חצרים ,יובל סתיו -ציג שובל וא וכי סיון שלחין אמויאל -מרכזת
הועדה.



התחל ו את הישיבה בסבב עדכו ים והצעות של חברי הועדה:
חברי הועדה -סיפרו על סבב ההסברה של הפחים הכתומים שהתקיים על ידי ב י ה וער בישובים .באופן
כללי התגובות בישובים מאוד טובות ,המיחזור הפך ל גיש= ליד הבית .עלו טע ות שחלק מב י ה וער היו
פחות בקיאים בתכ י ההסברה.
י יב יפת -עדכן לגבי פעילות אכיפה ממוקדת של המשרד להג "ס ב ושא שריפת פסולת .זאת בעקבות עלייה
בהשלכות בהלתי חוקיות של פסולת מעורבת ופסולת ב יין בשטחים הפתוחים שמתלקחים ויוצרים מפגעי
שריפות וזיהום אויר .יתן לשלב פעילות הסברה ב ושא על ידי הועדה ו/או המועצה.
אוסקר לוט ברג -עדיין אין מע ה ל ושא הפסולת האלקטרו ית .סיון -מקווה שבמהלך החודשים קדם
חתימה עם אחד מתאגידי הטיפול בפסולת אלקטרו ית.
שמוליק אורן -העלה את ושא התחבורה הציבורית בתדירות מוכה.
אלון בוטבין -סיפר על פרויקט חדש של גי ה קהילתית בישוב.
יובל סתיו -סיפר על קומפוסטר שכו תי שהם משתמשים בו בשובל.
מיכל גלברד -סיפרה על פרויקט איסוף הפגרים של רשות הטבע והג ים בפזורה הבדואית .יש משאית
שמסתובבת ואוספת פגרי בעלי חיים .הפגרים מועברים לתח ות האכלה לבעלי חיים או לשריפה )תלוי
במצבם( .בקרוב יוכ סו  2משאיות וספות שיפעלו באזור רהט ולקיה.
מעדכ ת כי פרויקט ח ות היד ש יה בבית קמה לא התקדם .ב וסף קיימת יוזמה וספת להקמת גי ת כלבים
ש מצאת בשלבים מתקדמים.




עדכון לגבי הקמת צוות מת דבי איכות סביבה בחירום במסגרת דרישות המשרד להג ת הסביבה כמוכ ות
למצבי חירום .קול קורא לחברי הועדה להצטרף לצוות במסגרת הכשרה מסודרת שתתקיים במהלך הש ה
הקרובה.
יובל סתיו המצטרף החדש לוועדה הציג את עצמו והתחיל לספר על מיזם שהוא מקדם ב ושא מדידת
השפעות סביבתיות וחברתיות של ארגו ים .קבע כי יציג באופן מפורט את המיזם במפגש הבא של הועדה.
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