סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מועצה אזורית גזר מתאריך 21/6/2016
נכחו  :אלונה ביטן – יו"ר הועדה ,חיים כהן,רמי רוזן ,צבי קרן ותלי אוריאלי
נעדרו  :יוחנן יומטוביאן ,רותם בנבנישתה .
אורחים :ערן ושרון – מלשם –שפר איכות הסביבה בע"מ .
להלן סיכום הישיבה :
 .1תכנית מתאר למועצה אזורית גזר  -לישיבה הוזמנו נציגים מצוות תכנית המתאר של מועצה אזורית גזר.
הנציגים הסבירו לחברי הועדה בנוגע לתכנית המתאר הכוללנית שאמורה להנחות את הועדה המקומית.
התכנית כפופה לתכנית מתאר ארצית  .כרגע הם בשלב איסוף נתונים למצב קיים – איסוף הנתונים מתבצע
ממפגשים עם בעלי תפקידים במועצה ,פגישות בישובים ונתונים הקיימים מכל התכניות הקיימות )כדוגמת
תכנית פיתוח בר קיימא,תכנית מתאר,תכנית נחלים ,תשתיות וכו' ( .במהלך עבודתם יפגשו שוב עם חברי ועדת
איכות הסביבה אשר יציגו סוגיות סביבתיות נוספות .
 .2סיור לימודי – נקבע כי הסיור הלימודי יערך באזור מועצה אזורית גזר וראשון לציון בתחנת מעבר -באחריות
היחידה הסביבתית לקבוע יום .
 .3עדכונים שוטפים :
 .1סרט סביבה – נערך מפגש תושבים אחת לחודש בישוב מארח  .התושבים שמגיעים שומעים הרצאה וסרט.
 .2חוק האלקטרוניקה – הפסולת האלקטרונית תיאסף במסגרת הפסולת הגושית ותמוין באתר הפסולת.
.3עיקור חתולים – רמי והח"מ נפגשו בעיריית ראשון עם סגן ראש העיר,הוטרינר הרשותי המטפל בנושא .
נפרסה התכנית להקמת גני האכלה לחתולים בפארקים עירוניים )כדוגמת גני שעשועים לכלבים (  .תכנית
העיקור חתולים ברשות בוצעה במימון של משרד החקלאות .
 .3קרינה בגני ילדים – נערכו בדיקות קרינה בכל גני הילדים השייכים למועצה .תוצאות הבדיקה יפורסמו
באתר המועצה .
 .4מתקני המיחזור –מרכזי המיחזור משודרגים בימים אלו כולל הצבת שילוט המסביר לתושבים מה ניתן
לזרוק  .ישובים שרצו תוספות מתקנים קיבלו .
 .5תאורה חסכונית למועצה – כל תאורת החוץ של מבנה המועצה והועדה לתכנון הוחלפה לתאורה חסכונית .
 .6בקשות לטיפול :
 .1מדידת קרינה של האנטנה בסיתריה – באחריות תלי לבדוק מול המשרד להגנת
הסביבה.
 .2פינות האכלה/שתיה לחתולים –רמי הציג את הרעיון להציב בכל ישוב פינות מסודרות
להאכלה /שתיה לחתולי הרחוב – באחריות תלי לבדוק את התכנות הנושא במועצה.
רשמה  :תלי

