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אגף איכות הסביבה

כ"ו חשון תשע"ח
 15נובמבר 2017
סימוכין191517 :

פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מתאריך 24/10/17
משתתפים:

אלי כהן – יו"ר ועדת איכה"ס ,דורון בקנשטיין – מנהל אגף איכה"ס,
ד"ר משה רפלוביץ – מנכ"ל איגוד ערים שירותים וטרינריים גוש דן
רוני קינדרמן – מנהל סניף המועצה לישראל יפה ורכז פרויקטים

נציגי ציבור:

רחל גבאי ,דינה דגון ,מיקי ורון קהת ,אורי מוזס ,מיכל וניר טוכלר-אהרוני,
חנהלה מאירי ,נורית שכטר ,רונית גולן ,רונית שפיר ,הלנה נעים

דורון- :

הנושא המרכזי בישיבה ,סיכום שנה בנושא הווטרינריה בהנחיית
ד"ר משה רפלוביץ.

-

נברך את רוני קינדרמן בתפקידו החדש כמנהל סניף המועצה לישראל יפה,
מנהל סניף אגודת תרבות הדיור ורכז פרויקטים – בהצלחה

-

ב 9/11/17 -התקיים טקס במועצה לישראל יפה ,מועצה מקומית שהם זכתה
במגן  20שנות התמדה.

-

מחדשים את פעילות היחידה הסביבתית חבל מודיעין/שהם ,כינרת צח נבחרה
לנהל את היחידה.

-

ב 24/10/18 -התקיים יום ניקיון בינלאומי בהשתתפות כל תלמידי כיתות ג '
בישוב.

-

הקמת משמר ירוק ,נאמני ניקיון לעבות את צוות המתנדבים להדרכה
בפארק יער שהם

ד"ר רפלוביץ:

 במהלך  9חודשים כ 350 -פניות מטרדים מבעלי חיים. כ 500 -פעולות וסיורים למניעת מטרדים ושוטטות. חוסנו כ 1,150 -כלבים. נלכדו  38כלבים. נתנו הזהרות לכ 140 -בעלי כלבים. סה"כ נשיכות בתקופה זו  9מקרים ,יחסית לישובים בגודל כמו שהם זה מעט. חתולים – מבצעים הרבה מאוד עקורים לחתולי רחוב שאוכלוסייתם לא תגדל.מספר העיקורים בישוב בירידה  ,כמות גדולה של חתולים מעוקרים
 בעלי כנף – מוקד לסכסוך שכנים. כלבת – המדינה בהתפרצות של כלבת בשנים האחרונות ,נכון לשבועותהאחרונים ,במיוחד בצפון הארץ .המדינה החליטה לפזר פיתיונות לחיות בר
במיוחד למרכז הארץ .מ 2008 -עד כה לא קיים מקרה של כלבת באזור המרכז
אבל הרבה מקרים בצפון.
 קיימת פעילות מסיבית לגבי חיסונים לכלבים. -המצב בשוהם בהשוואה לישובים אחרים בארץ הוא לא רע.
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רחל:

אין מספיק אכיפה ,קיימים אנשים שמצפצפים.

ד"ר רפלוביץ:

צואת כלבים – בעיה גדולה לא קשורה לשוטטות אלא לבעלי הכלבים שלא
אוספים.

רונית שפיר:

מדוע לקשור כלב פצפון ולהכניס אותו למתחם הכלבים שפוחד להיכנס.

ד"ר רפלוביץ:

גם כלבים קטנים מחויבים להיות קשורים .ראשית זה החוק ושנית עושים
עוול לכלב כמשחררים את הקטן ,מסכנים אותו לדוגמא ברגע של בהלה
הכלב בורח למקום לא בטוח לכביש ,או רעלים.

אורי:

לתת הדרכות לפקחים.

דורון:

יש לנו היום שני פקחים ואנו בתהליך גיוס פקח נוסף

רוני :

כלבים שסגורים כל היום בבית ,נובחים ומייללים ,האם יש חוק?

ד"ר רפלוביץ:

אנו בודקים שהכלב מוחזק כחוק .מעבר לכך ניתן לתבוע את בעל הכלב.

מיכל:

הציבור לא מודע .יש להבהיר לציבור במקומונים ובאתר המועצה
"אסור ללכת עם כלבים משוחררים" יש לדווח על כלבים משוחררים למוקד .106

דורון:

נושאים שהועלו ע"י אורי מוזס:
 שיקום נחל בית עריף – הנחל ישוקם במסגרת הקמת הפארק של השכונההחדשה – שכונת כ"א
 נטיעות עצים לצורך צל בשטח הציבורי – נכנס לתכנית עבודה .2018ראוי לציין יש התנגדות של תושבים לנטיעות העצים במרחב הפתוח בסמוך
לבתים הסמוכים לשבילים ההיקפיים.
 הפרדת אשפה – למרות מגמות בערים אחרות להפסיק את הפרדת הפסולת,אנו ממשיכים להפריד ביושב .במקרים בודדים בהם הקבלן ערבב בין שני
הזרמים ניתנו לו קנסות כספיים ,אנו נחדש את קמפיין ההסברה לבתים
ומוסדות החינוך.

נורית:

העצים לא מתפתחים.

דורון:

המועצה נעזרת בשירותי אגרונום ע"מ לבחון מקצועית את הסיבות לאי
התפתחות עצים ,הסיבות מגוונות ומטופלות בהנחיתו המקצועית של האגרונום .

רונית גולן:

הועדה רואה בקיום אגרונום בישוב שיש לפרסם לציבור.
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אורי:

גזם – אין אכיפה?

דורון:

קיימים מקרים חריגים שלא מפנים.
אלה שמוציאים לא בימי הפינוי  ,מקבלים קנסות.

קהת:

לגבי כלבים משוטטים ואיסוף צרכים בגינות ציבוריות – מדוע לא משתמשים
במצלמות בגנים הציבוריים.

העתק :גיל ליבנה – ראש המועצה
דודי זביב – מנכ"ל המועצה
אתר המועצה

