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 : משתתפים

, נעמה שפרינץ, בסקי'מריז גושצ, איתי הדרי, דן בבלי, זאב שילאור, גידי אהרוני: ועדת קיימות
 . אוסטרובסקי גלעד, צור אבלס

 .עמותת הסביבה –גילי מרגלית ; ועד יובלים –רון ניסל ; ושב יובליםת –אוהד אלוני 

 

 רקע

. דנה הנהלת המועצה בנושא זיהום האויר הנגרם מתנורי עץ, בעקבות פניות של תושבי יובלים

המלצות לדרכי הנהלת המועצה הטילה על ועדת הקיימות של המליאה לקיים דיון ולהביא בפניה 

ההמלצות שיובאו בפניה אינן בתחומי הנהלה הדגישה שלב שהבשים , התמודדות עם הבעיה

 . אלא במישור הקהילתי חברתי, החקיקה המוניציפלית

 :עיקרי הדיון

 .גלעד אוסטרובסקי פתח והסביר את מסגרת הדיון והנחיות הנהלת המועצה

 . 02.0.02צור אבלס סקר את הרקע המקצועי והמשפטי והציג ממצאי דיגום שנערך ביובלים ביום 

בכוחות  לרבות נסיון גישור שנערך בישוב, רון ניסל הציג את השתלשלות הדברים ביובלים
 .פנימיים

וכן דרכי ולתושבים נוספים אוהד אלוני תאר את המצב ביובלים ואת הסבל הרב שנגרם לו 
 .התמודדות שהוצעו ביובלים

 .לאחר מכן התקיים דיון פנימי של חברי הועדה

 

 :רעיונות והצעות שעלו בדיון

לבדוק לעומק את הרעיון שעלה ביובלים לגיוס משאבים מתושבי הישוב להחלפת  .0
 .התנורים

  .תוך שימת דגש על תושבים חדשים הבונים את ביתם, להעמיק הסברה בישובים .0

 .ליזום הרחבה מסיבית של השימוש באנרגיה סולארית בבתים פרטיים בהובלת המועצה .3

 .בחקיקה ראשית יחד עם מרכז המועצות האזוריות להניע שינוי .4



 

 :סוכם

ר מחקרים שנעשו תיש לקיים תהליך לימוד מהיר שיכלול הזמנת מומחים ולא .0
  .באחריות גלעד – בישראל

 .באחריות צור –ללמוד את התהליך שנעשה בפלך ולהציגו לועדה .0

 –לטות אסיפה לבחון סמכויות הישוב לביצוע תקינה ישובית לרבות שינוי תקנון והח .3
 . באחריות גלעד

 – אגף קיימות יפרסם לציבור מידע אודות התהליך והדיונים שמתקיימים בועדה .4
 .באחריות גלעד

 .הועדה רוצה לראות שינוי עוד בחורף שיבוא עלינו לטובה .5

 

 

 .הודעה על מועד הישיבה הבאה תצא בהקדם

 

 גלעד אוסטרובסקי: רשם

 

 


