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 ועדת איכות סביבה  2/2019פרוטוקול ישיבה 

     6.5.2019פרוטוקול ועדת איכות סביבה מיום   

 שירלירושם הסיכום: חדר ישיבות    מקום הדיון:

 נוכחים: 

יגאל , נבטים -יניב יפתדביר,   -משמר הנגב, חנן לבבי -חצרים, נתי פז –עג'מידביר, אורן  -אסף רוטיו"ר הועדה 
 דביר. -דוידי

 רכזת איכה"ס במועצה.     -שירלי חכם יפרח  איכ"ס ורישוי עסקים, פקח  -גדי דבורהנוכחים בעלי תפקידים: 

 תוכן הישיבה

 .  המצגת מצורפת לפרוטוקול. הצגת הנושא ע"י אורן עג'מי –דקות על זיהום אור  15  .1

 דיון:  .2
 כל צוות הציג את תוכן עבודתו עד כה.

 יגאל דוידי.  –בישובים צוות פסולות  .1
בעניין איסוף זרמי  תוכנית ארוכת טווחמגופים בעלי התמחות בעניין במטרה לעשות ת וקבל הצעל ומלץ ה

 פסולת, כולל מידע לאזרח, בקרות ואכיפה.
 יניב יפת -בשטחים פתוחים  צוות פסולות ושריפותהצגת  .2

. אין למועצה כוחות מספקים ס"ג במימון המשרד להגנ"צוות ברטבימים אלו קם הנושא בעיתי ומורכב, מו
להתמודד כמות הפסולת המושלכת בסביבות יישובי המועצה ע"י גורמים שונים מקומיים )עיריות בדואיות 

 יבוא פסולת(  (והפזורה(  וצפוניים 
ככלי להנהלת המועצה למנף פניה לגורמים על מצב הפסולות בשטח כולל צילומים. להכין תיק עבודה  מומלץ 

 לטיפול בתופעה.ם בהפצת הבעיה ארציי
 אסף רוט  צוות שטחים פתוחים. .3

a.  ידי גורמים אחרים  ל ובין אם על"ידי החכ שטח המועצה, בין אם עלם שקמים בירב פרויקטיםישנם
 של איכות הסביבההצוות יבחן את הפרויקטים השונים ממשקפיים , ה(מל וכדו")שבלי אופנים עלידי קק

מהצד הירוק: מניעת  פרויקטיםלבחון  אמירה של נציגי הציבור. במטרהורווחת התושבים של המועצה כ
 מפגעים, ניקיון, השפעה על החיים.

 
b.  טיפול איכות סביבה ובהחלט דורשים  \ל "ב חכויות של פיתוח פרויקטים בשילונמהזד \מקומות יש

 הרוכביםחטיבת יפתח, משטרת   ,כמו חירבת זקלמניעת הזנחה, 
  .סיור בדודאים הוחלט:  לארגן לועדה

 ישיבת צוות שטחים פתוחים יחד עם דרור קראווני בקשל
 .לשלוח לועדה את פרוטוקול ההחלטה סיכום דיון של המכלאה של הדירים מרהט ליד משמר הנגב

 ב לנציגי הועדה"לשלוח סדר יום/ פרוטוקולים של הועדה לתו
 עקב העדרותה של הילה לישיבה הבאהנדחה  -ישיבת צוות חינוך הצגת .4
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 במועצה. ישיבות חדר 20:00 בשעה 17.7.2019 ליום נקבעת הבאה ועדה ישיבת משתתפים.ל תודה

 לו"ז לביצוע  ובאחריות מי  הערות   החלטות / משימות לביצוע

 בהקדם שירלי פרוטוקוללחברי הועדה לשלוח 

  שירלי להכין תיק עבודה על מצב הפסולות בשטח כולל צילומים.

  אסף לבקש ללחוץ על דרגי משרדי ממשלה לטיפול בתופעה. 

  שירלי לארגן לועדה סיור בדודאים

  אסף לקבוע ישיבת צוות שטחים פתוחים יחד עם דרור קראווני

לשלוח לועדה את פרוטוקול ההחלטה סיכום דיון של 
 המכלאה של הדירים מרהט ליד משמר הנגב

  שירלי

  שירלי ב לנציגי הועדה"פרוטוקולים של הועדה לתולשלוח סדר יום/ 

 המשך ישיבות צוותים לצוותים: 
 רכזת: הילה.  -חינוך לאיכות הסביבה .1
 רכז: יגאל. –פינוי פסולת  .2
 רכז: אסף –קיימות ושטחים פתוחים  .3
 רכז: יניב. –השלכת פסולת ושריפות  .4
 

 אחריות שירלי וראשי הצוותים

 

  אסף  תיאום מועדי פגישות ועדה הבאות 
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