812/28/
סיכום ועדת איכות סביבה מיום 1839319
משתתפים :חוסין נעים ,מנחם פישר ,עידית בנאורי ,דן בבלי ,איתי הדרי ,ברוך קומפנו
חסרים :שמוליק יערי ,מריז גושצ'בסקי ,רן אריאלי ,רועי אלישע
זו הפגישה האחרונה בה עידית בנאורי משתתפת ,עידית שמשה בשנים האחרונות כיו"ר הועדה והייתה חברה בוועדה
מאז הקמתה במאי  ./002הועדה והמועצה מודים לעידית על תרומתה הרבה לקידום איכות הסביבה והקיימות במשגב
ובאזור.
יושב הראש החדש של הועדה הינו שמוליק יערי חבר מליאה מטעם יובלים.
נכון להיום מונה הועדה  4חברי מליאה 2 ,מתנדבים מהציבור ועובד מועצה .יצויין כי טל מרזר שמונתה כנציגת ארגון
ארצי חיים וסביבה ,לא מגיעה באופן קבוע לפגישות הועדה.
 .1יוכן דף קשר של כל חברי הועדה ,נא לשלוח אלי מספרי טלפון וטלפון נייד .מירי אודה לעזרתך בנושא.
 .2דואר לחוסין נעים יועבר דרך נימר יו"ר הועד.
 .3בתאריך  8./.8/יום שישי משעה  9עד  8/יתקיים סיור במחצבות המשוקמות ,היציאה ממשגב .נא להירשם
אצל ברוך .רצוי לבוא עם נעלי הליכה  ,מים וכובע.
 .4יאורגן סיור לאסף אבליים ומקומות מעניינים נוספים באזור .באחריות ברוך בתוך כ /-חודשים
 .5במפגש הבא יוצגו לועדה :תוכנית האב וישוב לדורות באחריות ברוך.
 .6יישלח הקישור לישוב לדורות :מצורף2http://dorot.misgav.org.il :
 .7נירית קרן תגיע להיכרות עם הועדה באחד המפגשים הקרובים.
 .8עלה נושא היתושים בערב נעים ,מקור היתושים הינו הבורות הסופגים ומים הזורמים מהמקלחות ,סוכם שחוסין
וברוך יתאמו פגישה על מנת לחלק אחריות בין התושבים הישוב והמועצה .הנייד של חוסין .02466/6550
 .9סוכם שהועדה תעסוק במגוון נושאים של קיימות וסביבה.
 .11ב  1./.8/יום שישי מתקיימת בגן הקיימות סדנא של כלכלה בת קיימא ,חברי הועדה מוזמנים.
 .11ניתן עדכון של ברוך בנושאים :פרויקט ההפרדה ,עלייה במיחזור ,גן הקיימות ,קיום משותף -בית כרם.
סדר יום מוצע למפגש הבא:
 .1מגוון המינים והשפעת החתולים
 .2הקרן לשמירת שטחים פתוחים
 .3מצגת תוכנית האב עדכון להיום
 .4מצגת ישוב לדורות
 .5דיון על משימות הועדה  ,עדיפות ולו"ז.
רשם :ברוך קומפנו
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