סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה מספר 2/15
התקיימה :

בתאריך 9/9/2015

השתתפו  :אלונה ביטאן יו"ר הועדה  ,רמי רוזן  ,חיים כהן ,צבי קרן .
עירם אמיתי  ,הילה זהבי .
נעדרו :
אורחים  :גב' ליאורה ניצן – רכזת בכירה חינוך וקהילה המשרד להגנת הסביבה  ,ארז –מנהל מחלקת תברואה,
כרמי – וטרינר המועצה .
נושאים שהועלו לדיון :
 .1הצגת השוטף -תלי מנהלת היחידה הציגה את הפעילות הנעשית במועצה בתחום איכות הסביבה
והקיימות כולל עדכון על בדיקות הקרינה במוסדות החינוך ,חוק הפסולת האלקטרונית ,קורס הפעילים,
גנים ירוקים ופעילות חינוכית בישובים .
 .2הועלה נושא בעיית תאורת החוץ של שלטי הכניסה לישובים – הועברה פניה לרקפת מנהלת תשתיות
לטפל בנושא .
 .3נושא עיקור חתולים – בעקבות בקשתו של רמי רוזן חבר בוועדה הוזמנו לישיבה נציגים של המשרד
להגנת הסביבה ומשרד החקלאות – הנציגים לא הגיעו .
וטרינר הרשות פירט את התהליך של עיקור החתולים וחשיבות לצאת למהלך רשותי נרחב וכן צוינה
העלות היקרה לביצוע הפעולה הנ"ל  .כרגע אין תקציב מדינה וכן לא יצאו קולות קוראים בנושא .
באחריות כרמי לבדוק את נושא הקולות הקוראים ולהציע במידת הצורך להנהלת המועצה תוך בחינת
עלויות כספיות .
לישיבה הוזמנה נציגה מבית עוזיאל שביוזמתה פנתה לעמותה "תנו לחיות לחיות" שהגיעו ועיקרו כ20
חתולים בחינם – באחריות תלי לבדוק האם ניתן להזמינם לישובים אחרים ללא עלות .
 .4נושא ראונדאפ – חיים כהן ערך סקירה בנושא של שימוש בראונדאפ והחומר הפעיל גליפוסט והסיכונים
של היחשפות לחומר הפעיל הנ"ל .
לדבריו כדי שיהיה נזק מהראונדאפ צריך להיות חשוף לו באוכל)אם מישהו ריסס בראונדאפ ונגעו בעשב
שרוסס ואכלו  ..יש סכנה (
מומלץ שאם עושים ריסוס בראונדאפ במוסדות החינוך לתכנן לפני חופשים – באחריות ארז .
 .5מיחזור בישובים – ניתן הסבר לגבי נושא שידרוג פינות המיחזור  ,הוצע שבלוח מידע יהיה גם טלפון של
מוקד המועצה למקרה והמרכז מלא ולא מפונה בהתאם לימים .
 .6המלצת ליאורה רכזת בכירה – לקבוע יעדים ומטרות לוועדה ,מציעה כי לוועדה תהיה תכנית עבודה
שנתית .
רשמה  :תלי אוריאלי
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