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26.9.17גזר  –סכום ועדת איכות הסביבה 

התקיימה ישיבת ועדת איכות הסביבה במועצה . 18:00בשעה  26.9.17בתאריך ה 

כרמי   נציג אירגוני הירוקים ,צבי קרן  פר' חיים כהן, ועדת איכות הסביבה ,רמי רוזן, יו"ר–:אלונה ביטן  נכחו
  מנהל היחידה הסביבתית.–מבקרת ואמיר תאר –הרשקוביץ וטרינר ,עמירה מוסקוביץ 

בית חשמונאי.–, מוטי כהן בית עוזיאל –:מיכל תמיר  לא הגיעו

יש מכרז בשלבי אישור ,בתקווה שעד הועדה הבאה יצא לביצוע . עדכן בנושא עיקור וסירוס חתולים , -כרמי
 הועדה דנה בנושא  פינות האכלה קבועות לחתולים .

האכלת חתולים  תהיה פגיעה אקולוגית . – צבי קרן

נושא הסירוס/עיקור קשה לביצוע כי אין הרבה מכרזים בנושא.המועצה מעוניינת  במערך כולל לכל – עמירה
 לחתולים )מוקד,פליירים,(.כרגע לא ידוע לגבי תשלום,מחכים להצעת מחיר של קבלן.מה שקשור 

 לשקול היתכנות לביצועבר בנושא מפעל נשר  לדבריו יש קשר לתחלואה בגיל הרך. מציע יד – פר' חיים כהן
 . בנושאסקר אפידימיולוגי 

כי  מפעל נשר פועל לפי סטנדרטים קשיחים ואם יש תקלות פליטה או תקלות בייצור שאורכות  עידכן -אמיר
מעל מספר דקות הרי שהמפעל מפסיק את הייצור מיידית, כמו כן קיימות שתי תחנות ניטור "און ליין", אחת 

 כנס ולצפות בבית הספר בבית חשמונאי ושנייה במושב יד רמב"ם , המידע זמין ברשת וכל אחד יכול להי
 בו . 

אלונה –מציעה שהחקלאים יודיעו מראש לפני ריסוס- יטופל מול הוועדה החקלאית של המועצה .
מבקשת לדעת האם יש תלונות על התנהלות הפקח הסביבתי מצד התושבים . 

מבקשת שהפקח יתנהג בכבוד לתושבים. 

אמיר- ריסוס בבתי ספר וגנים – יבוצע בסופי שבוע ובחגים . 
ניילונים של החקלאים – ייבדק יישום פתרון בשיתוף מפעל המחזור בחירייה. 

פחים כתומים – בשנת 2018 תכנס המועצה ליישום זרם חדש במערך המחזור- פחי אריזות .
שבילי אופניים- הוגש קול קורא לרמ"י . 

אלונה  ביטן

יו"ר ועדת איכות הסביבה

"יו""ר ועדת איכות הסביבה"אלונהביטן"ניילונים של החקלאים – ייבדק יישום פתרון בשיתוף מפעל המחזור בחירייה. פחים כתומים – בשנת 2018 תכנס המועצה ליישום זרם חדש במערך המחזור- פחי אריזות . שבילי אופניים- הוגש קול קורא לרמ""י ."אמיר- ריסוס בבתי ספר וגנים – יבוצע בסופי שבוע ובחגים .אלונה –מציעה שהחקלאים יודיעו מראש לפני ריסוס- יטופל מול הוועדה החקלאית של המועצה . מבקשת לדעת האם יש תלונות על התנהלות הפקח הסביבתי מצד התושבים . מבקשת שהפקח יתנהג בכבוד לתושבים."אמיר- עידכן כי מפעל נשר פועל לפי סטנדרטים קשיחים ואם יש תקלות פליטה או תקלות בייצור שאורכות מעל מספר דקות הרי שהמפעל מפסיק את הייצור מיידית, כמו כן קיימות שתי תחנות ניטור ""און ליין"", אחת בבית הספר בבית חשמונאי ושנייה במושב יד רמב""ם , המידע זמין ברשת וכל אחד יכול להיכנס ולצפות בו ."פר' חיים כהן – דיבר בנושא מפעל נשר לדבריו יש קשר לתחלואה בגיל הרך. מציע לשקול היתכנות לביצוע סקר אפידימיולוגי בנושא .עמירה –נושא הסירוס/עיקור קשה לביצוע כי אין הרבה מכרזים בנושא.המועצה מעוניינת במערך כולל לכל מה שקשור לחתולים )מוקד,פליירים,(.כרגע לא ידוע לגבי תשלום,מחכים להצעת מחיר של קבלן.צבי קרן – האכלת חתולים תהיה פגיעה אקולוגית .כרמי- עדכן בנושא עיקור וסירוס חתולים , יש מכרז בשלבי אישור ,בתקווה שעד הועדה הבאה יצא לביצוע . הועדה דנה בנושא פינות האכלה קבועות לחתולים .לא הגיעו :מיכל תמיר –בית עוזיאל , מוטי כהן –בית חשמונאי."נכחו :אלונה ביטן –יו""ר ועדת איכות הסביבה ,רמי רוזן, פר' חיים כהן, צבי קרן נציג אירגוני הירוקים , כרמי הרשקוביץ וטרינר ,עמירה מוסקוביץ –מבקרת ואמיר תאר –מנהל היחידה הסביבתית."בתאריך ה 26.9.17 בשעה 18:00 התקיימה ישיבת ועדת איכות הסביבה במועצה .סכום ועדת איכות הסביבה –גזר 26.9.17"27.9.17 ז' בתשרי תשע""ח" טלפון: 08-9274062 פקס: amir@gezer-region.muni.il073 - 2447295כתובת : מועצה אזורית גזר , בית חשמונאי מיקוד 99789.




