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 סיכום פרוטוקול ישיבת איכות הסביבה

 .התקיימה ישיבת איכות הסביבה משגב 41.9.12בתאריך  .1

איתי , דן בבלי, בסקי'מריז גרוצ,שמוליק יערי, גלעד אובסטרובסקי: בישיבה נכחו .4

 .1לסעיף  -נירית סגל, זאב שילאור, הדרי

 : תגמול ישובים .3

גם , יוכלו ישובים רבים להציג שיפורכך   -כל ישוב יימדד ביחס לשיפור של עצמו .א

 .אם קיימים פערים גדולים במצב המיחזור של כל ישוב ביחס לשאר הישובים

אנשים ' י שקילת הפסולת להטמנה פר מס"המדידה תעשה אחת לחודש ע

 .4112מדד הבסיס הוא יוני . בישוב

 .אנשים בישוב באחוזים' כמות הפסולת להטמנה פר מס -מדידה נוספת .ב

 .התוצאות והישובים הזוכים יהיה אחת לשנה פרסום .ג

או חלוקת ( 'שתילים וכו, פים"טיפוח שצ, ת מיחזורשידרוג פינו)הפרס יהיה ישובי  .ד

 (.'וכו, סלים ירוקים)מוצרים מקיימים לכל משפחה בישוב 

 .תוצאות המדידה יתפרסמו אחת לחודש באתר המועצה ובעדכן המופץ לישובים .ה

 .או עיתונים נוספים/א לה גוש ו פרסום ראשוני יהיה בעיתון .ו

סוכם שהמכותבים  -נושאים למפגשי המשך של וועדות איכות הסביבה מאזור הצפון .2

 .יעלו הנושאים במייל

 (:כותרות וכותרות משנה)הצעות לנושאי טיפול : 4115תכנית עבודה  .5

 :בנייה ירוקה .א

 קביעת סטנדרט של תשתיות ציבוריות מקיימות להרחבות ישובים. 

  כל תושב חדש במשגב לאפשרויות בניית ביתו בבנייה ירוקהחשיפת. 

 הבאה למליאה הצעה לבניית כל מבני הציבור במשגב בבנייה ירוקה. 

 הקמת צוות מוביל ללימוד והנושא וליישום בנייה ירוקה. 

 ל"קידום נושא מומחי בנייה ירוקה כיועצי חובה לחכ. 

 הקמת פורום מומחים ציבורי לנושא זה. 

  התנעה להקמת פורום המומחים הירוקיםקיום מפגש. 

 קידום קורס הכשרה למתכננים במשגב. 

 :גן הקיימות .ב

 הגדרת ייעוד ושימוש גן הקיימות 

 כתיבת תכנית פעילות שנתית שתערך בגן. 

 קביעת תקציב לגן לצורך הפעלתו. 

 תכנון פעילות היוצרת הכנסות מול הוצאות נדרשות. 

 :שטחים פתוחים .ג

 .הקול הקורא של החברה להגנת הטבע דגש על -מגוון המינים .ד

 :אנרגיות מתחדשות .ה

 :בריאות הציבור .ו

ניתן להוסיף כותרות משנה לכל תחום . הכותרות וכותרות המשנה הן בגדר הצעות .6

 .4115בישיבה הבאה ייבחרו הנושאים שהוועדה תבחר לקדם ב . שלעיל

ומאחל לכולנו אני מודה לכם על התנדבותכם לקידום נושאי איכות החיים והסביבה  .7

 .שנה של קיימות ובשורות טובות, אושר ושלווה, שנת בריאות, שנה טובה

 ,בברכה                                                                          

 .שמוליק יערי                                                                          



 


