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אגף איכות סביבה

י"ז סיון תשע"ט
 20יוני 2019
סימוכין202044 :

פרוטוקול ועדת איכות סביבה
תאריך 18/6/19
משתתפים:

רונן פרידמן – יו"ר הועדה ,רוני קינדרמן-רכז פרויקטים,

חברים:

אשר פאהן ,אריאל קרפיבקה ,שמיר מאשה ,רפי שלו ,אייל רבונה ,אילן שבתאי

משקיפים:

חיים לשם ,נועם יעקב ,חנהלה פוזננסקי ,דינה דגון ,רפי שלו ,אבי שיטרית,
אבי הרוש.

רונן פרידמן:

בירך את המשתתפים ,מבקש להזכיר להעביר נושאים
חדשים מבעוד מועד לקראת הישיבות הבאות.

רונן פרידמן:

ל"ג בעומר:
צמצום וחלופות  -חנהלה תציג בישיבה הבאה

רונן פרידמן:

נביחות כלבים:
מה ניתן לעשות נגד מטרד זה.

ד"ר רפלוביץ:

כלב נובח כי הוא סובל או מגירוי ,השירותים הווטרינריים בודקים למה
הכלב נובח .נותנים לבעל הכלב ייעוץ איך להפחית את הנביחות.
בכל פניה של הפרעת נביחות כלבים ,התושבים מוזמנים לפתוח פניה  /להתקשר
לאיגוד שירותים וטרינרים  ,03-6312222ישלח פקח לבדיקת הפניה.

אבי הרוש:

מתלונן על הכלב של השכן שנובח ללא הפסקה גם במהלך הלילה .
יוצא לעבודה בשעות המוקדמות של הבוקר ,אין לו איכות חיים
הכלב נראה מוזנח זרוק בחצר מבקש לטפל בנושא עפ"י החוק.

ד"ר רפלוביץ:

הסמכויות לרשויות המקומיות נשללו משנת  ,2002לרשות אין אפשרות לאכוף
אלא נוכל להשפיע .ניתן לפנות למשטרה על מטרדי רעש.
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רונן פרידמן:

צואת כלבים:
מכת מדינה .לטובת העניין הזה הוכנס רכב חדש עם גרניק שאוסף ומנקה.
בתקופה האחרונה נתנו קנסות לבעלי כלבים שנמצאו בשעת מעשה.

ד"ר רפלוביץ:

הבעיה היא עולמית .פתרונות של חינוך.
הועלתה הצעה בשלטון המקומי לאיסוף ובדיקת הד.נ.א ,אך יקר מאד –
ולא ממליץ.
השיטה הנכונה ,פקח מצלם ולוקח דגימה ,אם יהיו חילוקי דעות תעשה
בדיקת ד.נ.א  .כעת נמצא בבדיקה משפטית לכתיבת חוק עזר.
ברמה החינוכית – פרסום ,שקיות ושילוט

רונן פרידמן:

חיסוני כלבת:
כיום קבלת קהל לחסונים פעם בשבוע בימי שני החל מהשעה 16:00 – 17:30
אני מציע לפצל את השעות לפעמיים בשבוע ,לא מתאים לכולם להגיע באותו
היום

ד"ר רפלוביץ:

אין תור ארוך שיצדיק להוסיף יום נוסף.

חנהל'ה:

מציעה לאותם האנשים שלא מסתדר להם להגיע בימי שני לחסן את הכלב
לפנות אליה יחד עם הקבוצה שלה "נאמני בעלי חיים" ידאגו לחסן את הכלב.

רונן פרידמן:

חיסון חיות בר דרך פיתיונות באזור שוהם האם מתקיים?

ד"ר רפלוביץ:

פיזור פיתיונות לחיות בר נעשית פעם בשנה ,בהיקף של שוהם.
בדיקת כלבת ,נעשה בניטור כשמוצאים גוייה לוקחים אותה למכון
בבית דגן לבדיקת כלבת באם מתה מהפיתיון.

רונן פרידמן:

האכלה וריבוי חתולים- :
אגף איכה"ס הציבה במספר מקומות בישוב מתקנים להאכלת חתולים
(מיקום מתקני האכלה באתר המועצה).
תלונות רבות על ריבוי חתולים בחצרות בתים פרטיים .האם מותר להאכיל
חתולי רחוב בחצרות ובישוב בכלל?

ד"ר רפלוביץ :האכלת חתולים לא נאסרה בשום חוק ,אי אפשר לפגוע בהם.
מועצה מקומית שהם משקיעה כסף רב בעיקור וסירוס חתולים
כי לצמצם את כמות החתולים.
ניתן לבקש ממאכלי החתולים לשנות את מיקום האכלה במידה ויוצר
מפגע/הטרדה לתושבים .
החתולים בישוב מחוסנים נגד כלבת בעת העיקור/סירוס
השירותים הווטרינרים בקשר הדוק עם מאכלי החתולים.
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רונן פרידמן:

האם יש הגבלה של בעלי חיים שבן אדם יכול לגדל בבית או לרכז בעלי חיים
באזור מסוים מה אפשר לעשות?

ד"ר רפלוביץ:

מחולק למספר קטיגוריות:
כלבים :קובע החוק ,בן אדם לא יכול להחזיק כלב ללא אישור וטרינר רשותי,
לווטרינר יש שיקול דעת על מספר כלבים שהאדם יכול להחזיק.
בעלי כנף :קיים בשוהם חוק עזר "החזקת בעלי כנף" מעל החזקת שני בעלי כנף
מצריך אישור/רישיון וטרינר רשותי

חנהלה:

גינות כלבים – במקום לשחרר את הכלבים בגינות הכלבים משחררים לדוגמא
במגרש הקטרגל בקדם ,לטענת בעלי הכלבים גינות הכלבים קטנות ,אין דשא,
מקשה ולא נעים לכלבים.

ד"ר רפלוביץ :בגינות הכלבים ברובן קיים מצה עם חול לאחר שמשקים אותו ,נעים יותר
לכלבים לרוץ וללכת על המצה.
דשא סינטטי לא מתאים  -בקיץ ,לא נעים לכלבים לדרוך ,הדשא חם בנוסף ריח
שתן הכלבים.
הגבהת הגדר בגינת "קדם"  -נמוכה ,הכלבים קופצים מעליה.
ד"ר רפלוביץ מציע לתאם סיור בגינת הכלבים בגבעתיים ,רונן ,רפלוביץ ,עופר,
חנלה ורוני.
רוני:

לאן מפנים גוזלים?
מה עושים עם גורים נטושים?

ד"ר רפלוביץ :את הגוזלים מפנים לספארי.
גורי חתולים – כאשר ההמלטה בתוך בית/מוסדות ציבור וחינוך מאיגוד
השירותים הווטרינריים מגיעים מוצאים את האימא והגורים.
רונן פרידמן:

הדברת פרעושים בשטח ציבורי?

ד"ר רפלוביץ

אם יש פרעושים ,המדביר ידביר.

רוני:

טיפול בארגזי החול?

ד"ר רפלוביץ:

יש הנחיות של משרד החינוך לכסות בסוף כל יום .לעיתים החלפה וניקוי

רונן פרידמן:

עדכונים:
מחצבת אבן וסיד
המחצבה נמצאת בצד הצפוני של שוהם ,על שטח חבל מודיעין שיוצר מפגע
של אבק .נפגשנו עם הנהלת המחצבה הביעו נכונות לעזור בנושא.
ביקשנו שינקו על לצומת/כניסה לישוב נענינו בחיוב .מוכנים גם לעזור בפיתוח
אזור המטווח "אימפרייל".
בעוד כשנתיים/שלוש המחצבה תיסגר מבחינת הרישיונות.
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גינון

שאלה:

יש שינוי בפרחי העונה יוחלפו לרב שנתי.
העצים בתבור – ממשיכים לטפל.
שדרוג בגינון בכניסה לישוב ליד הבוטקה.
פיצוצי טפטפות – כשעובדת ההשקיה וקיימים תקלות פיצוצים – לדווח למוקד
מה עם הצללה טבעית (עצים) לא קיים בישוב?
פינוי אשפה:
מודעים לבעיה ,הקבלן הבטיח להחליף את כל צוות העובדים שלו.
(לוקח זמן לגייס עובדים)
אילן שבתאי:

גזם וגרוטאות:
אין אכיפה ,התושבים מוצאים כשמתאים להם?

סיור טבע עירוני:

סיכום סיור טבע עירוני נשלח לראש המועצה.
גיזום ייעשה בסיום הפריחה כדי ליהנות מהפריחה.
הדברה – מינימום ריסוס
האזורים שנפגעו בגן החבל – ישוקמו
מודעות גדולה יותר
סנכרון בין אגף הנדסה לאגף איכה"ס

רוני:

יש צורך באקולוג בביצוע ופיקוח הסקר העירוני

רונן:

קיים אגרונום שנותן את המדיניות.
האגרונום יעבור על סקר הטבע העירוני ויוודא שבשטח מתנהל עפ"י הסקר

רוני:

יש להכין נוהל בנושא

שאלה:

קרינה:
בדיקת הקרינה שהתגלתה כגבוהה במספר מקומות בישוב מה נעשה?

רוני:

כמידי מספר שנים המועצה מבצעת בדיקות קרינה במקומות סואנים בישוב
כדוגמת בתי ספר ,מרכזים מסחריים ועוד .בפעם האחרונה בוצעו בספטמבר
 2018תוצאות הבדיקות נמצאו תקינות ניתן לראותם באתר המועצה.

העתק :משתתפים
מר איתן פטיגרו – ראש המועצה
מר דודי זביב – מנכ"ל המועצה
אתר המועצה

