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 מטרת הפגישה:

להעביר מסר, לבצע תהליך למידה  התפקיד שלנופעמים בשנה.  6הועדה להגנת הסביבה מתכנסת 
שבעלי התפקידים במועצה ידאגו לכך. אין לנו שקורים לתושבים ולדאוג  דברים/בין מפגעים

 סמכות פורמלית, יש לנו סמכות מוסרית.
 

 סקירת הנושאים שהועלו בדיון:
 בעיית הזבובים .1
 פסולת חקלאית .2
 דיווחים .3
 נושאים נוספים .4

 
 סיכום החלטות ומשימות:

. יש להעלות את הנושא לראש סדר העדיפויות. יש להכין תוכנית וביםבעיית הזב .1
אינטגרטיבית שמכילה את התושבים, מועצה, חקלאים וכו'. שכל אחד ידע מה החלק 

 שלו.
בשנתיים האחרונות בעיית הזבובים הלכה וגברה. הפתרון של הזבובים זה הרבה כסף. 

  חייב להיות פתרון כספי גדול.
צריך לרכז ות פתרון. בתקופה הזאת החומר לא מתסיס את החומר. המלכודות לא נותנ

 מישהו שהוא רק נגד הזבובים.
מלכודות מוצבות  300פסולת חקלאית. רז לוגסי הציג מצגת בנושא פסולת חקלאית. א.  .2

געי מים, גזם חקלאי על ציר הגבול של הצבא, השלכה של פסולת פבשטח. יש הרבה מ
ביתית, השלכת פסולת חקלאית מחוץ לאתר. אתר שאמור חקלאית בתוך כלי של פסולת 

ירוקה זורקים קרטון, פלסטיק וכו', זריקה של אבטיחים סמוך לנחל לשמש פסולת 
 ערבה. 



פעולת ההדברה תמיד נכשלה בכל מקום. נקבעו סיורים לשבוע הבא בשטח לראות איך 
. חייב שיתוף נוכל לזהות את המפגעים. יש צורך בסיוע של המועצה והקהילה עצמה

 פעולה של הקהילה. 
אבי כהן אמר כי בכל המקומות שהיה בהם ההדברה לא הצליחה, תמיד נכשלה. ההצלחה 

הממשק האזורי  לא טמונה ביעילות החומרים, ההצלחה טמונה ביצירת הממשק האזורי.
תלוי בהמון תחומים להסתכל על המראה ולהגיד פה התרומה שאני מייצר עבור אותו 

מפגע וכמובן אנחנו כרשות מקומית, אם זה בקרה על המדביר וכו'.  לפחות פעמיים 
בשבוע יש שיחות על העונה החמה, בערך בעוד שבועיים. רז חידד נושא הניטור מול 

נקבעו סיורים בשטח לשבוע הבא עם נציגי הישובים ולראות  המדביר והעביר  לו דוחות,
  איך נוכל לזהות את המפגעים.

 
תוכנית לטיפול בפסולת חקלאית. בימים שני וחמישי יש פינוי פסולת חקלאית. למעט ב. 

 מקרים חריגים שיש תקלה. פסולת לאחר שבוע מהווה מפגע. 
דונם, זה חצי ממה שיש בעין  6500כמות השטחים החקלאית שיש בכיכר זה משהו כמו 

 ויהב ובחצבה וכו'. והם לא מטפלים כמונו בפסולת חקלאית.
בעיה נוספת בתוך המטע תמרים שיש שלוליות של מים שהחקלאי לא רואה אותם, ולא 

 יכול לטפל גם אם ירצה ואז זה מייצר את המפגע הבא שזה יתושים. 
יצר הוא עסק. היצרן של המפגע טפל, קל וחומר שהמימי שמייצר את המפגע הוא המ

צריך להיות שותף איתנו, יצמצם את הפסולת שלו מסביב, שידאג יחד איתנו לטיפול 
 במפגעים לשלוליות במטעים.

לכנס את החקלאים באתרי ההצעה של עופרה לפנות עם משאיות את כל אתרי האשפה, 
ונית ויש פעולה. האשפה, להציב מצלמות. ברגע שהחקלאים בכיכר יראו שיש יוזמה חיצ

חייב לעשות סניטציה של הפלסטיק. הסניטציה זה חוק  השטחים צריכים להיות נקיים.
. בסוף הקיץ יש ירידה בכמות הזבובים בגלל החום. יש פקחים, יש חוקים. ברגע 28.6.19

 שהיו פקחים היה שקט תקופה ארוכה. 
 .דיווחים. בישיבה הבאה רוצים לקבל דיווח בעניין אסון אשלים .3

זיהום אוויר במישור רותם. היו תלונות של תושבים בנאות הכיכר ועין תמר שמפגעי ריח 
כדי לעשות  סקר ריח ₪  100,000מרותם מגיעים לכיכר. המשרד להגנת הסביבה נתן 

 לכיוון הכיכר ממפעלי מישור רותם. 
שא נושא נוסף שמתכננים הוא העמקת המיחזור ביישובים ובמלונות. רז יסקור את הנו .4

 יחד עם הקהילה ואח"כ עם המלונות. 
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