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 נושאי הישיבה :

 

היכן הדברים עומדים לאחר עיכובי תקופת המועצה הסבירה . מנכ"לית 2020לשנת  יישום מסמך החלטות .1

הצגות להקורונה. תקציב פרסום עידוד מיחזור, תקציב קומפוסטרים באתרי מסחר, תקציב פינות האכלה, תקציב 

 ועוד. ישנם נושאים אשר בוצעו ואחרים שיבוצעו בהמשך השנה.  בנושא איכות סביבה

ספר ציינו השהיה אמור להתקיים במאי בוטל בעקבות אירועי הקורונה. בתי נושא איכות הסביבה בהפנינג יישובי  .2

 את יום איכות הסביבה העולמי בדרכים שונות.

חבר  אך ישנה עלייה בתחלואה. אומנם יש פתיחה של המשק,. נושא בריאות. אנחנו עדיין בתקופת הקורונה .3

בעיקר בנושא הסברה חוזרת ונשנית. בנוסף תיאר את החשיבות המועצה ד"ר דן אויירו סקר פעולות נדרשות 

נצטרך כולנו כמועצה, שבהסברה לגבי קבלת חיסון נגד שפעת לאחר הקיץ כאמצעי מנע לתחלואות נוספות. 

 דוגמא אישית.שמש ולמתמדת להסברה  מכל הסיעות עובדי מועצה וחברי מועצה

בנושא חתולים במרחב הכפרי והעירוני. כות הסביבה בארץ של יושבי ראש ועדות אי עדכון הצוות בנושא מפגש .4

. זהו היעד אחוזים דרך עיקור וסירוס 85נושא שהכותרת המרכזית שלו הוא צמצום אוכלוסיית החתולים ב זהו 

. החתול היא חיה יעד שקשה מאוד להגיע אליו ללא שיתופי פעולה ותקציבים –האופטימלי על פי המומחים 

על אוכלוסייה מבוקרת של החתולים במרחב. יש להם תפקיד במאזן האקולוגי אך חייבים  חשוב לשמורמוגנת. 

 ומאכילייחד עם השירות הווטרינרי תוכנית עבודה מסודרת  יש ליצור. לשמור על איזון מיטבי דרך עיקור וסירוס

לדאוג  -מטרה ה. החתולים על מנת לעקר ולסרס חתולים במקומות ריכוז שהן למעשה פינות האכלה מסודרות

 הקמת פינות נוספות מתוכננת עוד השנה. לרווחת בעלי החיים יחד עם רווחת התושבים.

חבר המועצה יניב שחר סקר את הנושא ואלו הם עיקרי שיצא לדרך. ארצי מכרז , 5עדכון הצוות בנושא דור  .5

עדיין לא בוצע ע"י  5לדור בארץ. גם מכרז התדרים  5הדברים. נכון להיום ולמרות השמועות אין הפעלה של דור 

. יחד עם זאת נערכות החברות הסלולריות 5משרד התקשורת, כך שעדיין אין תדרים להפעלה של אתרי דור 

להכנות ולהתאמות בעקבות תמריצים כספיים שהן אמורות לקבל מהמדינה בתמורה לפריסה מהירה עתידית. 

 פריסת יותר אנטנות במרחב מפחיתות את הקרינה. 

אחיד. הסברה אנחנו כמועצה נצטרך לקו . הנושא עולה בהמון פורומים. מתפתחות תיאוריות קיצוניות:  לסיכום

פעולה של חברה סלולרית באתר המצוי בתחום המועצה אמורה להיות מדווחת ולקבל אישור. בתקופה  כל



 

 

 

 

האנטנות או על האחרונה לא התקבלה שום בקשה מטעם אף חברה סלולרית ולכן לא תיתכן פעולה כלשהי על 

 מתקנים אחרים ללא עדכון ואישור המועצה. כל בקשה שתתקבל בעתיד מצד החברות הסלולריות תיבחן היטב.

 

 

 

קיים השנה מהלך להחלפת מנורות בעמודי התאורה. החלפת התאורה הישנה במנורות לד חסכוניות. מעבר  .6

ילה של רכיבים או אמצעים אחרים. מי , לא מתבצעת שת5להחלפת גופי תאורה, לא מתבצעת שום הכנה לדור 

 שמטפל בהחלפת המנורות הם עובדי מחלקת התפעול במועצה והם עושים עבודתם נאמנה.

שיתוף פעולה איזורי בנושא טיפול מקומי בפסולת בעיקר גזם. מנכ"לית המועצה מתכננת מפגש איזורי בין  .7

טיפול ומיחזור עצמי   -ספי לרשויות. המטרה הרשויות השכנות על מנת לפתח שיתוף פעולה שיוביל לחיסכון כ

של פסולת ושימוש בתוצריה, במקום הטמנה באתר חיריה שעולה כסף רב. זוהי הצעה שהגיעה מהוועדה. 

 בהצלחה. 

 

 

 בברכה ובהצלחה                                                                                  

 יניב אנגל, יו"ר הוועדה                                                                              

 

 


