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 עאמר חסיסי:

מתנדבים, עמותת איכפת לנקיון הכפר, צריך לערב יותר גורמים כולל ת תוכנית הכוונה להתחיל במבצע נקיון מתמשך , צריך לעשו

טבע והגנים, קק"ל , עובדי מועצה, צריך  לעשות את זה בצורה מסודרת מושכלת, גם הכנה לתקופה שצפוי הנקי, רשות  לי מהכרמל

 בה הרבה איסוף גזם וניקוי שטחים בתקופה שלאחר החורף, נכנסים לתוכנית גם הקבלן שאוסף גזם פעמיים בשבוע.

 

 רמזי א. חמד:

 ת נושא האתר, לאחר שיתפנה לפחות חצי מהאתר, ניתן יהיה לעשות תוכנית .אקודם צריך להסדיר 

 

 אמנון באשא :

זה אירוע מתגלגל, צריך לשלב את כל המתנדבים בכפר לעשות לוח זמנים , להפעיל את בתי הספר, לערב אותם, להפעיל את כל 

, לחלק את שלו.  צריך לאתר תורמים, אנשים שיש להם כלים לעבודה  המגורים הציבור, שכל תושב יעשה ניקוי סביבתי באזור

 צריך לשכור שירותי ניקיון בשכר.פריה, יום אחר נתמקד באזורי פרהמשימות , למשל יום ניקיון בבתי הספר, בי

 

 עטללה דקסה:

 הבעיה שהמתנדב עושה עבודה חלקית אבל אינו מסוגל לעשות עבודה קשה.

 

 אמנון באשא:

 צריכה להיות מעוגנת באמצעים של כלים ואמצעים כספיים. התוכנית

 

 עטללה דקסה:

ניקוי אתר, צריך להתקין שלטים עבודה מתוקצבים, לאחר העבודה צריך להיות בנוי על כלי  ההתנדבות היא תוספת, אבל בסיס

 נכון.האוסרים פינוי אשפה במקום לא 

 

 אמנון באשא:

 דים של הפעלת האתר.הכפר , הפרסום יכלול גם את המוע צריך לעשות פרסום מקדים בכל
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 רמזי א.חמד:

 אלש"ח, במידה ויש כמות יותר גדולה צריך להעריך את זה לפי שקילה. 350טון , זה יעלה כ  900ניקוי האתר והוצאת 

יהיה תורן מטעם הקבלן ותורן  ,מכולה לחומרי בנין ומכולה לגזםהקבלן ינהל את תחנת המעבר, יתקין כלים למשקל, וגם מכולות , 

 מטעם המועצה.

 

 אמנון באשא:

 צריך לקחת בחשבון שבחודש מרץ יהיה הרבה גזם.

 

 רמזי אבו חמד:

 הקבלן חייב תוך חודש ימים מיום הזכיה לפנות את האתר.

 

 עטללה דקסה:

 אחרי ניקוי האתר צריך לשים שלט באתר ולפרסם את המועדים של הפינוי.

 

 רמזי אבו חמד:

מפנה ,הקבלן עם המנוף בעלי הטרקטורים צריכים לשלם אגרה למועצה בגין הפינוי. אנחנו לקראת הסדר לגבי איסוף הקרטונים 

 פעמיים בשבוע.

 

 עאמר חסיסי:

 המצב של הכפר היום שונה ממה שהיה לפני שנה, יש אתרים שהם מפגעים.

 

 אמנון באשא:

 לגדר את המקום.אתר לידי הר שוקף , צריך האם למשל ננקה את 

 

 רביע בסיס:

ובע עמותת איכפת לי מהכרמל נקי ומסודר, אנחנו דואגים לאיכות החיים בסביבה שלנו.  היה סיור ויש הרבה מה לפנות  , ליד אני בכ

 תוכנית פינוי. הכין.  העמותה יכולה לארגן ישיבה עם כל בעלי הטרקטורים ולסת סארההכביש המוביל למקום 

 ליו הוא לא ליום אחד.המבצע שמדברים ע

 

 רמזי אבו חמד:

אתר  סת סארה,קה לפי מקומות , אפשר להתחיל בשני אתרים, וללנקות את כל הכפר, צריך לעשות ח ריך פרק זמן של חודש כדיצ

 ליד הר שוקף, אתר ליד אזור המתכת.

 

 עטללה דקסה:

 אני ממליץ למועצה על רכישת טרקטור.

 

 אמנון באשא :

 בחשבון שבחודש מאי יהיו אירועים תרבותיים.צריך לקחת  
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 רמזי אבו חמד:

 תהיה משאית קטנה שתכנס לשכונות שהמשאית הגדולה לא יכולה לכנס אליהם. כל יום

 

 עאמר חסיסי:

 גנים לגבי משאיות.הצריכים להתחיל את המבצע , אם יזדמן לנו עד אז לקבל סיוע של רשות הטבע ו 22/3/15בתאריך 

 

 באשא: אמנון

 צריך לקבוע את המקומות שצריך לפנות, וצריך לקבוע את האמצעים הדרושים ביחס לכל מקום.

 

 רמזי אבו חמד:

 במשרד להגנת הסביבה , שטחים ציבוריים ואפשר לקבל תקציבים גם לגבי שיקום נחלים.קורא "  ב "קולישנם תקציבים 

 

 רביע בסיס:

ד סוף השבוע הבא , נזמן את כל בעלי נו עושים גם הדרכות בבתי ספר.  עברה , אנחים להדרכה, לחלק דף הסצריכים להיות מוכנ

 הטרקטורים.

 

 רמזי אבו חמד:

 .אלש"ח כדי לגרוס ולפנות 600מכינים רשימת טרקטורים , שתי משאיות , יש לנו תקציב של סביבה שווה, 

 

 

 

 

 מנכ"ל המועצה–רשם: דאהש חלבי         

 

 העתק:

 ראש המועצה –מר רפיק חלבי  -

 כל הנוכחים -

 

 

 


