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.1

הפרדת פסולת לסוגיה
מקודמים שני מהלכים מרכזיים:
 )1זרמים ייעודיים
מתקני ההפרדה במסגרת החוקים הרגילים.
" )2הזרם הכתום"
בנוסף למתקנים הקיימים ,יתווסף בקרוב "הזרם הכתום" ,המיועד לאריזות.
במסגרת זו תאגיד ת.מ.י.ר יפזר מתקנים בישובים בכל ריכוזי האשפה
הקיימים.
 152יח' של  360ליטר – ליכיני ולחלק מההרחבה.
 165יח' של  1,100ליטר – לקבוצים.
התאגיד גם אחראי לאיסוף הפסולת ,ללא עלות.
כיום אנו ממחזרים כ 12,180-טון בשנה והכוונה היא להגדיל את ההיקף.
המהלך ילווה בפעילויות שיווק והסברה.

.2

פתרון בעיות קצה לגזם – מפח"קים





הוגש קול קורא למשרד להגנת הסביבה לפעילות טיפול בגזם.
המועצה קיבלה תמיכה בסך  860אש"ח לטובת הסדרת פתרונות לגזם ונושאי
תברואה .המועצה החליטה לקדם במסגרת זו את המפח"קים (מרכזים
ישוביים לטיפול בפסולת) .בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה ,אנו עוסקים
כרגע בקידום התכנון ובקביעת נקודות ההקמה בישובים .בוצע "קול קורא
פנימי" לישובי המועצה ,הכולל השתתפות עצמית ב 20%-מהפרויקט .כל
הישובים הביעו עניין.
במסגרת קול קורא של המשרד להגנת הסביבה ,מתבצע טיפול מרוכז
בפסולת בניין בישובים ובריכוזים מועצתיים .הפרויקט מבוצע במרוכז ע"י
אשכול רשויות נגב מערבי.
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לשכת מנכ"ל המועצה
סוגיות לבחינה והמשך טיפול:
זרימת הפסולת בישוב – הסדרה לאורך הזמן.
התמודדות עם הבניה המואצת בתוך חצרות הישובים.
אכיפת החוקים לשמירה על הטיפול בפסולת.
קיומו של רכז מוניציפאלי בכל ישוב ,שלוקח אחריות כוללת על מכלול
הנושאים המוניציפאליים.
.3

חוק עזר איכות הסביבה – עדכון סטאטוס
במסגרת חוקי העזר המעודכנים של המועצה ,קודם גם חוק עזר לטיפול באיכות
הסביבה .החוק עבר את כל הפרוצדורות הנדרשות וצפוי לקבל אישור סופי
במהלך השבועות הקרובים .המועצה הכשירה פקח (רחמים גוזי) ,שרשאי לאכוף
הן את חוקי העזר והן את החוקים ברמה הארצית.
בתהליך האסטרטגי התקבל מהישובים מסר ברור לגבי הצורך לבצע אכיפה.

.4

בחינת השירות הווטרינרי
אשכול רשויות נגב מערבי מקדם יוזמה להקמת שירות ווטרינרי משודרג במסגרת
האשכול .אנחנו בוחנים את משמעויות המעבר מהשירות הנוכחי במסגרת נפת
אשקלון (באר טוביה) לבין השירות החדש ,הן מבחינת רמת השירותים והן
מבחינה כלכלית.
רשם :עודד פלוט

העתק :משתתפים
חברי מליאה
עלי דבסן ,מבקר פנים
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