ה' טבת תשע"ז
 03ינואר 2017
פרוטוקול
מישיבת  :וועדת איכות הסביבה מספ' 1
שהתקיימה ביום 2.1.2017 :
עיריית כרמיאל
ב –
נוכחים  :חברי וועדה  :פנחס סירוקה ,דורון טל ,רמי עזריה ,טניה בוקסר ,מרגריטה פרבר .
מרים דיקמן ,ששי לוי בועז פורת – .נציגי עירייה.
נעדרים  :לימור מזור ,ליאור סנדרס
מוזמנים - :
על סדר היום:
 .(1נושא א' – יום התכנסות הוועדה
 (.2נושא ב' – הצגת השינויים במינהל תברואה ואיה"ס ובמחלקת איה"ס.
 .(3נושא ג' – מטרדי אבק ברמת נבון.
 .(4נושא ד' – הטיפול במטרדי רעש
 .(5נושא ה' – ריחות מאזורי הכפרים.
 .(6נושא ו' – נושאים לדיון בוועדה הבאה.

מהלך הדיון והחלטות:
דיון סעיף  – 1יום התכנסות הוועדה
מרים מבקשת שימי כינוס הוועדה יהיו בימי ראשון בשעה  .19:00סוכם פה אחד על התכנסות הוועדה
בימי ראשון בשעה .19:00
דיון סעיף  – 2הצגת השינויים במינהל תברואה ואיה"ס ובמחלקת איה"ס.
מרים הציגה את השינויים הפרסונליים וחילופי התפקידים במינהל תברואה ובמחלקת איה"ס .
דיון סעיף  – 3מטרדי אבק ברמת נבון.
ששי הציג את הטיפול במטרדי האבק מאתר עבודות עפר ברמת נבון .הטיפול מול הקבלן ומול חברת
ארטמג כולל  :הידוק מצעים בדרכי עפר ,הרטבת דרכים ,הגבלת מהירות נסיעה באתר ,מינוי מפקח
למטרדי האבק ,דרישה מהקבלן ליועץ סביבתי ,הצבת תחנת ניטור ,הרחקת מגרסות.
בועז  -הציג את פעילותו כמפקח אבק ,באתר לעבודות עפר ברמת נבון ,בקרה ואכיפה מול הקבלנים.
עבודה מול היועץ הסביבתי ומול חברת ארטמג ,החברה המפקחת.
רמי – העלה סוגיה של מקדחי כלונסאות המגיעים יחד עם שואבי אבק ,אך הקבלנים מפרידים בין שואבי
האבק למקדחים על מנת להגדיל את עוצמת המקדח.
ששי  -טענה הזו אינה מוכרת לנו .הנושא ייבדק ותינתן תשובה הוועדה הבאה.

דיון סעיף  – 4הטיפול במטרדי רעש
דורון טל –פניות של תושבים אליו בנושא מטרדי רעש ,שאינם מקבלים מענה.
ששי – מתאר את פעילות המחלקה בנושא מטרדי רעש .במחלקת איה"ס קיים מכשיר למדידת רעש וישנה
הסמכה למדידות רעש .המחלקה מבצעת עשרות בדיקות רעש בשנה בשעות היום והלילה ,הן במרחב
הפרטי והן במרחב הציבורי .מבוצעות בדיקות רעש למדחסים וגם לרעש ממוזיקה .הפניות מגיעות
למחלקה לאיה"ס ברובן הגדול דרך מוקד עירוני או בפנייה ישירה למחלקה.
דורון מתבקש להפנות את הפונים אליו למחלקת איכות הסביבה.

דיון סעיף  - 5ריחות מאזורי הכפרים
דורון טל – מעלה את מטרדי הריחות המגיעים מכפרי הסביבה .הן ריחות של שריפת פסולת והן ריחות
מהדירים .קיימת מודעות שהטיפול מריחות המגיעים מחוץ לכרמיאל הינם באחריות המשרד להגנת
הסביבה .דורון מעדכן על הקמתה של קבוצת תושבים במשכונה המערבית שהקימה קבוצת ווטסאפ
לנושא הריחות.
מרים מתארת את מקורות הריח מהכפרים .ריחות של שריפת פסולת ,שריפת גזם ,בעיקר בעונת קטיף
הזיתים וריחות מהדירים .ריחות מחוץ לכרמיאל מטופלים ע"י המשרד להגנת הסביבה ,ולכן כל פנייה
בנושא מועברת להנהלת המשרד להגנת הסביבה מחוז צפון .אגרואקולוג מחוזי מודע לבעיה של מטרדי
הריח בעיקר מהדירים .בער היו מס' סיורים בשיתוף מח' איה"ס ואף ניתנו הנחיות לבעלי הדירים ובעיקר
לדירים של דבאח .לצערנו הנושא של ריחות מהכפרים הוא מטרד שחוזר על עצמו מדי פעם ,מכיוון
שישנם דירים נוספים שאינם מקפידים על אחזקה מתאימה.

דיון סעיף  - 6נושאים לדיון בוועדה הבאה.
 הפגיעה בבעלי חיים במרחב הציבורי.
 דילול אוכלוסיית היונים.
לנושאים הללו יוזמנו דר' וייס ,הווטרינר העירוני ,וראובן רפאל ,מדביר העירייה.
רשם :ששי לוי

יו"ר הוועדה  :פנחס סירוקה
העתק:
מר עדי אלדר – ראש העיר
מר דוד מלכה – מנכ"ל העירייה
גב' יפה רז – מנהלת פניות הציבור ומרכזת וועדות
למשתתפים

