
 

 

 

 ז' באדר א התשע"ט

 2019בפברואר  12

 ת קיימותישיבת ועדסיכום 

 2019בפברואר  11ו' באדר א תשע"ט    מיום 

 : משתתפים

ר, נגה דודו רוזנבלום, עיסאם סוואעד, דודו מנור, גיל בר זהאיתי הדרי, , זאב שילאורגידי אהרוני, 
 . אוסטרובסקי גלעדשליט, צור אבלס, 

 

 הסדרי עבודת העבוד .1

 הועדה הינה ועדה סטטורטורית. החלטותיה הן בחזקת המלצות המובאות למליאת המועצה. 

על הועדה ללמוד הנושאים הסביבתיים לעומקם, להבין את הבעיות והחסמים, לקבוע סדר 
 עדיפות ולגבש תכנית עבודה. 

 גיל בר זהר נבחר כיו"ר הועדה.

 מדיניות סביבתית של המועצה .2

 .שעסקנו בהם בעבריות והנושאים הסביבתיים הוצגה סקירה של התכנ

 תכנית האב לאיכות הסביבה. 

 .תכנית הפרדת פסולת למיחזור 

 .ישוב לדורות  

 2019לשנת  תכנית עבודה .3

 ל נושאים בהם נתמקד. על הועדה לקבוע תכנית עבודה שתכלול מספר מצומצם ש

ן טבלה מרכזת של כל אחד מהמשתתפים העלה את הנושאים והסוגיות החשובות עבורו. להל
 הנושאים:

 עיסאם סוואעד

 וצמצום השלכת הפסולת למרחב הציבורי ניהול הפסולת בישובים הבדואיים 

 בכפרים הבדואיים חינוך סביבתי והסברה בכפרים 

 דודו מנור

 שדרוג השירות בתחום הפסולת, התברואה והמיחזור 

 בניית מדיניות אכיפה והפעלתה 

 שריפות פסולת בסמוך לישוביםטיפול ב 

 זיהום אויר מקמיני עץ 



 זאב שילאור

 ועוד תכנית לישובים עצמאיים אנרגטית: פסולת, אנרגיה סולארית, תחבורה 

 אהרוני גידי

 זיהום אויר מתנורי עץ 

  ציבורימבני מגורים ובמבני ישום בניה ירוקה 

 דגש על הגילאים הצעיריםחינוך לקיימות ב 

 יהטיפול באיום הלישמנ 

 נגה שליט

  הבאה ופחות בנושאים תפעוליים דרךהלעסוק בחזון ובאסטרטגיה ובפריצת מבקשת 

  התקדמות משמעותית בחינוך הסביבתירוצה לראות 

 דודו רוזנבלום

 .הצבת יעדים בתחום האנרגיה המתחדשת 

 רגולציה של המועצה בתחום הבניה הירוקה 

 בר זהר גיל

 קשר ישובים.לאסטרטגית הועדה בסביבה הנושאי כלול ל 

 סוק באסטרטגיה ובתפעול במינון נכוןיעשלב ל 

 איתי הדרי

 ולא להתפזר חשוב לטפל באופן יסודי במספר נושאים 

 

 בישיבה הבאה נחליט באילו נושאים נתמקד ונחלק העבודה בין חברי הועדה.

 2019במרץ  11ד' באדר ב תשע"ט   הישיבה הבאה תתקיים ביום ב', 

 

 עלה נעלה

 ובסקילעד אוסטרג

 

 


