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  13.11.18סכום קדנציה  –סכום ועדת איכות הסביבה  
 

 סכום קדנציה .-התקיימה ישיבה של חברי ועדת איכות הסביבה  17:30בשעה  13.11.18בתאריך ה 
 

 עופר, יורי רימרייב. -יו"ר הועדה , חיים כהן , רמי רוזן ,נופר ששון-נכחו בישיבה : אלונה ביטן 
 

 יום טוב וצבי קרן. לא נכחו: רותם בנבנישתה ,יוחנן
 

פקח -עופר רכזת קיימות ,יורי רימרייב -הצגת בעלי התפקידים החדשים ביחידה : נופר ששון 
 סביבתי.

 
  :  אלונה

מבקשת מהוועד החדש לממש ולהמשיך נושאים שעלו בישיבות הקודמות בעלי חשיבות לקהילה 
 גזר.

החקלאים מרססים ,דרך הוועד המקומי *שיתוף פעולה עם הוועדה החקלאית , לעדכן ולהודיע מתי 
 האגודה ולהפוך להרגל בעניין של אחריות קהילתית .  

  *ממליצה להמשיך ולקיים את הפעולות של שולחנות עגולים ,לצרף לקלסר הוועדה את הנספחים 
 הרכזת החדשה .-שנשלחו לנופר ששון עופר 

 נות לטובת קהילת גזר.*ממליצה לבצע סיורים במועצות אחרות ע"מ להתרשם ולקבל רעיו
*להמשיך להקפיד על פיקוח בנושא תנים , פיזור פיתיונות עם חיסונים ע"י ד"ר בוריס יעקבסון  

 בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות . הפנייה דרך וטרינר המועצה .
הקפדה בוועדה לתכנון ובניה על התקנת ארובות עפ"י התקנים )לצרף נספח -*נושא הקמינים 

 .לנופר ( שנשלח
כדאי לבדוק עדיפות לבדיקה אחת  *בדיקת קרינה בבתי הספר ירד מפעם בשנה לפעם בשנתיים.

 ווח זמן של שנתיים.בשנה אם קיים סיכון בר
 

 :רמי 
אך לא אושר  2017ר קול קורא אחד ב . אושאת הפרויקט של עיקור וסירוס חתולים מבקש להמשיך*

רמי בקשר עם  .. מבקש לשמור על המומנטום להמשיך את הפרויקט2018הקול קורא בשנת 
 צריך לצאת. 2019שהקול קורא ל המשרדים, מעדכן 

תחנות האכלה  2ם שיהיו בכל מושב לחתולילקדם את נושא פינות האכלה מבקש -*תחנות האכלה 
 ( יש הצעה לתשלום:  sos, חיות מוכן אצל הוטרינר )תנו לחיות לאכלה התמחור לפינת ה לחתולים.

חברי הועדה הביעו  , sosועד מקומי/תושבים. בקול קורא זכו   1/3מועצה ו  1/3המדינה , 1/3
 שביעות רצון מעבודתם.

 .*מבקש שיקליטו ויתמללו את הישיבות
 
 

  :חיים כהן
מנושא זיהום  אויר , מנסה לדחוף את הסקר האפידמיולוגי לילדי הגנים בתקציב של *מאוכזב 
 דולר .ההשערה היא שהבעיה היא מ"נשר" , "נשר " טוענת שלא מזהמת .  100,000

 .ותנממהי נןולכן איהבדיקות נעשות בימי ששי בלילה 
 .האם עובדת או לא ?צריך לבדוק את התחנה  –*תחנת ניטור אויר 

 
 .החדשהעדה ולולת בהצלחה חמא הועדה

 
 

 אלונה                    ביטן
 היו"ר ועדת איכות הסביב
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