סכום ישיבה בנושא ועדת איכות הסביבה –גזר בתאריך ה9.5.17
בתאריך ה  9.5.17בשעה  18:00התקיימה פגישה עם חברי ועדת איכות הסביבה .
נכחו בישיבה  :אלונה ביטן –יו"ר ועדת איכות הסביבה  ,רמי רוזן ומוטי כהן
לא נכחו  :חיים כהן ,רותם בנבנישתה ,יוחנן יום טוב וצבי קרן .
מנהל היחידה הסביבתית הציג את עצמו את פועלו בעבר והציג פרוייקטים עתידיים שעל הפרק.
*מחזור פסולת אלקטרונית במסגרת החוק למחזור פסולת אלקטרונית  .בימים הקרובים תיערך הסברה מקפת
בנושא לתושבי המועצה  ,הוקמה פינת מיחזור פסולת אלקטרונית במחסני המועצה ותיבדק אפשרות הקמת
פינה נוספת ביישובים שלאורך כביש .40
*פחים למחזור אריזות )כתומים( עד סוף  2017יוצבו בישובים פחים למחזור אריזות במקומות מרכזיים .
*שפכי תעשיות במסגרת חוק המים  ,נערך סקר במועצה ועסקים רלוונטיים נדרשו לבצע בדיקות מיקרוביאליות
לשפכים שלהם ולעמוד בתקן שמכתיב המשרד להגנת הסביבה .
*ריסוס במוסדות החינוך בתי ספר וגנים -מחלקת תברואה התבקשה למסד נוהל עם מדביר המועצה שריסוס
של קוטלי עשבים וחרקים יערך אך ורק בסופי שבוע בימי ששי לאחר הפעילות  ,וזאת ע"מ למנוע שאיריתיות
החומר לאחר הריסוס .
*ארובות וקמינים -בהמשך לפניות תושבים ותלונות בנושא ,נוסח נוהל שיועבר למהנדס המועצה להתייחסות
והמשך פעולה .
נערך דיון בנושא בעלי חיים :
*מוטי כהן תושב בית חשמונאי פעיל בנושא הגנה על בעלי חיים  ,הציג את פועלו בתחום שמירת איכות החיים
של חתולי הרחוב בסביבת ביתו .
ביקש להדגיש כי הקמת פינות האכלה מוסדרות לחתולים יהוו יתרון בשמירת איכות החיים של החתולים  ,וכן
יהוו יתרון אם תידרש לכידת חתול לסירוס או עיקור .
*פינות האכלה לחתולים –רמי רוזן הציג את הנושא בצורה מפורטת והציג תמחור ודוגמאות לנושא  .הועדה
מעלה הצעה לבחון הקמת  3פינות האכלה בישובים סתריה בית חשמונאי ובית עוזיאל כפיילוט לנושא .יש
להעביר את הנושא לחוו"ד וטרינר של המועצה .
*עיקור וסירוס חתולים  -הוגש קול קורא למשרד החקלאות  ,ממתינים לתוצאות הקול קורא .במקביל יש
לבדוק נושא שיתוף פעולה עם עמותת "תנו לחיות לחיות" בנושא סירוס ועיקור חתולים .
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