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  14.5.18ועדת איכות הסביבה הנדון : 

התקיימה ישיבת ועדת איכות הסביבה במועצה . 18:00בשעה    14.5.18 בתאריך ה

השתתפו בישיבה : אלונה ביתן , חיים כהן והח"מ .

 סירוס ועיקור
אמיר עדכן פרטים לגבי סירוס/עיקור ביישובי המועצה . כ 11 ישובים בחרו להצטרף לפרוייקט. 

אלונה מבקשת פירוט/התפלגות בנושא הסירוס לפי יישוב .מעוניינת לפנות לועדים בישובים שיכירו 
להבא בנושא ובחשיבותו. בשלב זה טרם התפרסם קול  קורא לשנת 2019 לסירוס\עיקור חתולי 

רחוב . 
 שבילי אופניים

אמיר -שביל "תל גזר" הושלם  ע"י המועצה.
חיים כהן -מציע שייבדק נושא ריבוד  השביל ע"מ לשמור על אורך חייו.

אמיר – עדכן שיצא קול קורא בנושא שטחים פתוחים של רשות מקרקעי ישראל  לשנת 2018  , 
המועצה תגיש את הקול קורא תחת הכותרת : 

"עינות גיבתון ועין חולדה שימור האתרים ופיתוח שבילי אופניים להנגשה ועידוד התיירות בגזר "

וי נחלים ניק
אמיר עדכן את הנוהל לגבי ניקוי נחלים  מעשבייה , סחף ופסולת גושית ,שמתקיים כל שנה בקיץ 

עפ"י תכנית של רשות הניקוז בשיתוף המועצה . 
 חיים כהן ממליץ לבדוק אפשרות פיתוח אפליקציה שתיתן  חיווי על זיהום אויר במועצה כפונקציה 

של ניתוח הנתונים שמתקבלים מתחנות הניטור הנמצאות בשטחה .
ריסוס בשדות  

  אלונה תעלה בפני הועדה החקלאית של המועצה את נושא פרסום וידוע התושבים  מראש 
ביישובים  באשר למועדי הריסוסים בשדות החקלאיים ע"י  המעבדים . 

כתומים  פחים 

אמיר מעדכן כי פריסת פחי אריזות ביישובים תחל בסוף מאי ותלווה במסע הסברה בשיתוף תאגיד 
תמיר . 

בברכה ,

אלונה    ביטן 
יו"ר ועדת איכות הסביבה 
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