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סיכום ישיבת ועדת איכות סביבה מיום 1049410
משתתפים :שמוליק יערי ,שמוליק זילבר ,דן בבלי ,מריז גושצבסקי ,איתי הדרי ,רן אריאלי ,חיים ריס ,גלעד
אוסטרובסקי ,ברוך קומפנו.
 .1נערך סבב היכרות מורחב בין חברי הועדה לבין גלעד אוסטרובסקי מנהל האגף הנכנס.
 .2חוק העזר ודף ההסבר מאושרים על ידי חברי הועדה ,גלעד קיבל את הצעת החוק לבדיקה עד יום ראשון
הקרוב יועבר החומר לרפי גדעון על מנת להפיץ לחברי המליאה.
 .3באחריות ברוך להכין מצגת להצגת החוק ,המצגת תועבר להתייחסות של חברי המליאה .שמוליק יערי
יציג את הנושא למליאה ,שמוליק זילבר יציג את נושא אחריות המועצה ,ברוך ישלים במידת הצורך.
 .4רן אריאלי הציג את נושא אחריות המועצה והישובים לטיפוח ושמירת הטבע ומגוון המינים בתחום
הישובים ונתן דוגמה את הגבעה הצפונית והדרומית ברקפת בה נעשה פרויקט טיפוח ,הרמת נוף ,שבילים
ועוד .רן יוביל את הנושא בשם הועדה ,סוכם לבצע בשלב ראשון מיפוי של מה שכבר קיים בישובים ולאחר
מכן לערוך מצגת דוגמאות שתישלח לכלל הישובים לקראת פגישה שתיערך בנושא מול כל ישוב דרך
ועדות איכות סביבה יישוביות וועדות נוער .ברוך ורן יפגשו על מנת להתניע את המיפוי .במקביל בהדרגה
תיבנה תוכנית עבודה עם סדר עדיפות כולל בדיקה לגבי מקורות תקציב .הנוער יכול להיות שותף מוביל
בפרויקטים מעין אלה.
 .5מוצע על ידי דן לעודד פעילים בישובים לממש חלומות שלהם בתחומי טבע וסביבה בישוב וסביבותיו ,יש
לפתח את הנושא בדיון הבא ,לנסח מכתב פניה לתושב.
 .6ברוך יפרסם שוב את ה  EMואת הפוסט של אמצעי ההפרדה בבית
 .7נדון נושא הגברת הפרסום והשיווק ,לבקש מהישובים להציב את החומר באתר ,לבקש מהישובים חברות
בפייסבוק של הישוב באחריות ברוך.
 .8הועדה מבקשת דו"ח מצב החינוך הסביבתי בתיכונים ,נירית קרן תכין את הדו"ח בתוך שבועיים.
 .9שמוליק יערי ציין את הנקודות בהן הועדה רוצה להתמקד :חינוך סביבתי ,שטחים פתוחים ובניה ירוקה ,וכן
את כלי העבודה :תוכנית עבודה ,יומן אירועים שנתי .כוןלל סיורים בימי שישי במקומות בהם הועדה רוצה
להתרשם מהמצב בשטח.
 .11ברוך עדכן בנושאים הבאים :קרן שטחים פתוחים ,שבילי משגב ,גן הקיימות ,פרויקט ההפרדה ,מעבר
לפינוי פעם בשבוע ,מתקן קומפוסט נוסף ,גינה קהילתית לוטם ,אשכול בית כרם.
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