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פרוטוקול ישיבת וועדת איכות הסביבה מתאריך 71.77.71
נושא המפגש :התנעת תהליך של בנייה ירוקה במשגב.
מוזמנים :סגן ראש המועצה -דני עברי ,מנהל אגף ההנדסה -תומר לוין ,מנהל מחלקת פיתוח
ישובים -דוד מטק.
נוכחים מהוועדה :גלעד אוסטרובסקי -ר' אגף הקיימות ,שמוליק יערי -יו"ר וועדת איכות
הסביבה ,ד"ר רן אריאלי -חבר ,מריז גושצ'בסקי -חברה ,איתי הדרי -חבר ,דן בבלי -חבר,
צור אבלס -רכז איכות הסביבה ,זאב שילאור -נציג הארגונים הירוקים.
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שמוליק  -מטרת הישיבה להניע תהליך לקידום הבנייה הירוקה במשגב .אנו מבקשים
להקים צוות בראשות דני עברי ,בשיתוף אגפי המועצה הרלוונטים ומומחים בתחום
הבנייה הירוקה .דני מביע הסכמה ומבקש להזמינו לכל ישיבות הוועדה בנושא זה.
מרכז הנושא מטעם וועדת איכות הסביבה -איתי הדרי.
גלעד מציג מצגת בנושא ומתמקד בשלושה נושאים מרכזיים :מבני ציבור ירוקים,
פיתוח תשתיות לישובים ,ובניית בתים חדשים במשגב.
איתי מדגיש את חשיבות פיתוח התשתיות הציבוריות בהרחבות בתקן ירוק .מבקש
שהנושא יעוגן בתקנות מחייבות של בנייה ציבורית ירוקה ,פיתוח תשתיות ירוקות
ועידוד תושבים חדשים לבנות עפ"י תקן ירוק.
דני  -תומך בבנייה ירוקה ומוכן להוביל לשינויים של תקנים קיימים .יש לכתוב נייר
עמדה מפורט ,עפ"י חלוקה למספר נושאים (כבישים ,תאורה ,תכסית בתים לעומת
שטחים ,שטחי ציבור) .יש לפנות בצורה מסודרת לישובים ולהוציא הנחיות תכנון
למתכננים לשם כך צריך להיעזר במומחה חיצוני שילווה את התהליך .יש לנסות
ולהשפיע על בניית בית ספר בלבון ועל התיכון ,יש להתמודד גם עם שינויים
המוכתבים לנו ולנסות לשנותם לכיוון תקן ירוק .הנחיות תכנון למתכננים מוציא
לאוניד ,מטק ימציא לגלעד את המסמכים דרך יעד אדריכלים ולאחר מכן נשב עם
לאוניד ,יש לפנות לקהילת המתכננים במשגב ולחבר אותם לנושא ולהיעזר
במומחיותם.
זאב  -חשוב שהצהרת הכוונות של המועצה תעבור לוועדי היישובים.
רן  -מציע לבנות מתקנים סולארים על גגות מבני הציבור ,מבקש לקדם שבילי
אופנים.
צור  -מבקש שתהיה אמירה ברורה של המועצה שמהיום מתכננים ובונים ירוק.
תומר  -צריך לבדוק היתכנות ,לעיתים ניגודי אינטרס בתוך הישוב מייצרים קושי
בנושא.
גלעד  -מציע שנתמקד באסטרטגיה ,יש לשכור שירותי יועץ בתשלום ,שילווה את
התהליך ,מבקש מדני למצוא מקור תקציבי ליועץ ,תכנון ירוק הוא תכנון טוב .ב-
 , 7.94.92שעה  96:31יתקיים פורום תכנון לקיימות.

שמוליק יערי,
יו"ר וועדת איכות הסביבה.

