
 הציבורמידע , הסביבה איכות

 

ותופסים את מקומם  והתחום האקולוגי בכלל, הולכיםהשמירה על איכות הסביבה 
 .יהראוי בסדר העדיפויות הציבור

 זיהום גורם לנזק, למים, לאוויר ולקרקע.

וגם על אלה  ,זיהום משפיע על איכות חייהם של בני האדם הנמצאים בקרבתו
 שמתרחקים ממנו.

 ום פוגע בבריאות הציבור וגם גורם לנזק כללי. זיה

 לאיכות הסביבה השפעה ישירה ומהותית על איכות החיים.

הם פוגעים באופן קשה, וגם מפגעי איכות הסביבה פוגעים פגיעה קשה בבני האדם, 
 באופן בלתי הפיך, בנכסי הטבע.

ות חיים של ישוב מע'אר באופן ספציפי ואיכהעל איכות החיים של  לשמור על מנת 
  .הסביבהלשמור על ניקיון הסביבה באופן כללי, על התושבים 

 על תושביה של החיים לאיכות לדאוג למטרה לה שמה המקומית מע'אר המועצה
 את להשיג כדי. ואסתטית בריאה הגיינית, נקייה מגורים לסביבת דאגה ידי

 ומתן למחזור המודעות העלאת: כדוגמת, פעולות במגוון המועצה נוקטת, מטרותיה
 ניקוי, עסק ובתי מגורים מבתי ופינויה האשפה איסוף, פסולת פינוי שירותי

 ,יתושים הדברת, תברואה בנושא והסברה חינוך(, ביישובים טיאוט) הרחובות
 ביקורות, יתושים ניטור, גושית ופסולת גזם פינוי, ומקקים מכרסמים הדברת
 ומפגעים סביבתיים מפגעים: היתר ובין שונים במפגעים טיפול, המזון בעסקי

 .תברואתיים

 הסביבה איכות על ולשמור נאותים תברואה לתנאי לדאוג למועצה לאפשר כדי
 אליכם פונים אנו. הכפר תושבי כל של מלא פעולה שיתוף נדרש, במועצה והחיים
 .הפרטיים ובחצרות בבתים התברואה כללי יישום על להקפיד בבקשה

 של מערך מפעילה המחלקה, במועצה החיים איכות לשיפור המאמצים במסגרת
 .לסוגיה פסולת פינוי

 אכיפה הליכי לנקוט מוסמכים מע'אר תהמקומי תברשו סביבתייםה פקחיםה
 יצירת כגון סביבתיות עבירות בגין משמעותיים בסכומים קנסות ולהטיל פליליים

 הניקיון על שמירה אי תברואתיים,-מפגעים סביבתיים ,ריח מפגע או רעש מפגע
 .ועוד

 אנו פונים לציבור הרחב בכפר מע'אר ומודיעים להם:

ביממה, מיועדת לפסולת ביתית, גושית,  24קיימת תחנת מעבר פתוחה  .1
 שארית  גיזום, חוץ מפסולת בניין. 



, וזה ע"פ חוק שמירת אסור לשפוך פסולת בשטחים פתוחים, העבריין ייענש .2
 הניקיון, העבריין דינו קנס כספי.

ניתן לשפוך פסולת בניין באתר מאושר ומורשה, האתרים הקרובים נמצאים  .3
 גוש חלב, עפולה. -בטורעאן, תרשיחא 

בשטח אסור לשרוף גיזום בשטחים חקלאיים ופתוחים. נמצאים פקחים  .4
 מטעם משרד הגנת הסביבה, הפקחים נמצאים גם בעונת מסיק הזיתים.

 .1800550050הגליל, מס' -בעיות במערכת הביוב, נא לפנות לתאגיד פלג .5

כל מי שמזהה מפגע סביבתי לדווח מיד לאגף שפ"ע ברשות המקומית בשעות  .6
, ובשעות אחרי העבודה לדווח למוקד מס' 046783478העבודה, מס' 

046716481. 


