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 תש"פ, ב' סיוון

 בזום(פגישה ) וועדת איכות סביבה
 משתתפים:

 .יו"ר הוועדה -חבר מועצה  –שי זולדן 

 חברה בוועדה. -חברת מועצה  –מוריה זגורי 

 חבר בוועדה. -חבר מועצה  –כפיר סויסה 

 חברה בוועדה. -מנהלת אגף  –הדס פדידה בוקרה 

 התמודדות האגף לאיכות הסביבה במשבר הקורונה. על סדר היום :

 שי פותח את הישיבה ומבקש לקבל סקירה קצרה על תחומי האגף.

 הדס סוקרת את תחומי האגף בהרחבה בהתייחסות למשבר הקורונה:

משאיות מנוף פעלו ברחבי  152, אשפה וגזםטון  6300פונו מעל  - והמחזור תחום האשפה והגזם .1

פינויי  332 –בתחום המחזור  קריאות מוקד בתחום. 1000-, טופלו קרוב למשאיות דחס 338העיר, 

 פינויי פלסטיק. 514, פינויי קרטון 1213נייר, 

עד חצות הלילה כל יום  סיירות ניקיון פעלו )ופועלות( - יטוי מתקנים וטמוני קרקע ואחזקתםח .2

 , ולא בתוכו(.לכלי אצירה מסביב לטמוני הקרקע והמחזוריות )פסולת שמושלכת מסביבון לניקי

, הנחלים ומקוואות , וכן מכרסמיםהביוב נגד התיקניםמטופל בימים אלו שוחות  –בתחום ההדברה  .3

יו"ר הוועדה מבקש להוסיף שקיות והדברה נגד זבובים במידי מכיוון  המים מטופלים כנגד יתושים,

, כן לציין מלכודות הזבובים בעיר ומסביב לה בקרוב יפרסוהדס מעדכנת כי  .מהווה ממש מטרדשזה 

, האגף פועל בשיתוף פעולה המושבים( מכל מיני רפתות למיניהןגם מגיעים מחוץ לעיר ) זבוביםכי ה

זבוב טס למרחק של למגר את התופעה באמצעות אכיפה. )עם המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים 

 קילומטר כאמור(. 20

 היישובים הסמוכים( שיסייעו במיגור תופעת הזבובים.)ע להכין מכתב פנייה לכל השכנים שי מצי

כחלק  , והשירות ניתן גם באמצעות הקבלןלוכדים פעילים עובדי עירייה 2יש  –לכידת נחשים  .4

הם עבירה  בהם , הם מוגנים ע"פ החוק ופגיעהמההסכם הפאושלי, לציין שזו העונה של הנחשים

 , בדר"כ לוכדים את הנחשים ומשחררים אותם בשטחים פתוחים מחוץ לעיר.שיש עליה קנס גבוה

 ללכידת נחש. 106-שי ממליץ על קמפיין פנייה ל

 מניעת דגירת יתושים בבתי התושבים,מתבצעת הסברה גם בפייסבוק וגם בעיתונות לעניין  –יתושים  .5

 לכל בתי האב בנושא זה. , וכן חולקו פלייריםוהפעולות הנדרשות
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 דיון הוועדה:

 , כאמור הפרויקט הסתיים והפחים הוצאו.רויקט "הפחומי" ומה התוכנית כרגעשי שואל לגבי פ .1

, , והשלב הבא הוא הכנסת הפח הכתום, ולכן הפחים הוצאומציינת כי הפרויקט נכשל בכל הארץהדס  .2

, מיד עניין הכספים שמגיעים לרשותיים לכמובן הפריסות יתבצעו כאשר המשא ומתן עם תמיר יסת

 שנסיים שלב זה נתחיל בפריסות של המיכלים הגדולים והאטומים במרכזי מחזור.

כי תתבצע אכיפה של התאגיד למול הרשות באם ימצא במיכלים האטומים  חשוב שאלו יהיו המיכלים

 אלו פסולת ביתית ולא אריזות כנדרש.

ודעה שפרסם המשרד , הדס מפנה לכתבה והפשים לאחרונהריבוי הברחשים / פש מוריה פונה לעניין .3

שגם פורסמה בפייסבוק הרשות( על ריבוי פשפשים מתעופפים שהגיעו לכל דרום הארץ להגנת הסביבה )

 בשל החום הכבד , לא מבצעים נגדם פעולות הדברה והם נעלמים כפי שהם באים.

ע מציינת כי הטיפול מתבצע סביב לטמוני הקרק, הדס את חשיבות הטיפול במניעת הזבוביםכפיר מציין  .4

, ובנוסף כודות זבובים שמוחלפות מפעם לפעם, בנוסף פורסים מלוכן במוקדים מסביב לעיר ובתוכה

פעולת השלמה מול האיגוד והמשרד להגנת הסביבה לביצוע ניטורים אצל היישובים השכנים וביצוע 

 אכיפה במידת הצורך.

, אינם תקינים בחלקם ואינם י האשפה מכיוון שהם עלולים ליפולמתקניו"ר הוועדה מבקש לתקן את  .5

 ול על תושבים כפי שקרה עם שכנתו.מחוזקים כהלכה ולכן עלולים ליפ

במבוא  מיד בבוקר , והמסתורים הדקורטיביים לפחים טופלופתחה קריאה השכנה בבדיקה במוקד אכן .6

 לבנה.

מחליטים לעקור אותם על דעת  חילה כאשר תושבים, הבעיה מתמציין )מוריה מצטרפת בהסכמה( גם שי .7

 , מבלי לפתוח קריאה במוקד לטיפול, וגם גורמים נזק לתשתיות.עצמם

 אחזקה ופיקוח עירוני( וייבדק.היא תעביר זאת לגורמים המטפלים )הדס מציינת ש .8

צועית , וביקש התייחסות מקG-5יו"ר הוועדה ביקש והעביר למנהלת האגף שאלות מהתושבים בנוגע ל .9

, הרי הנושא ידון היום רלוונטיאו איש המקצוע ם על ידי מתקיני מנורות הרחוב ו/שתיאמר ותיחת

 במועצה.

 מסכם ונועל את הישיבה.הועדה  יו"ר

 כתבה: הדס פדידה בוקרה


