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סיכום ועדת איכות סביבה מיום 9930319
משתתפים:
חברי מליאה :שמוליק יערי ,מנחם פישר ,דן בבלי,
נציגי ציבור :איתי הדרי ,מריז גושצ'בסקי ,רן אריאלי ,שמוליק זילבר
עובד מועצה :ברוך קומפנו
 .1זו פגישת הועדה הראשונה בה משתתף שמוליק יערי יו"ר הוועדה לאיכות סביבה.
 .2שמוליק זילבר מצטרף כנציג ציבור ,ההצטרפות מאושרת על ידי חברי הוועדה.
 .3נערך סבב היכרות מפורט מהרגיל.
 .4פגישות הועדה תתקיימנה ביום שני כל  /שבועות בדיוק ,לא לקבוע ביום שני האחרון בכל חודש ולא ביום
שני בו מתקיימת ישיבה של מליאת המועצה .מירי אודה לקביעת  7המפגשים הקרובים ,הראשון בתאריך
.21.5.1/
 .5ברוך יעביר לחברים את החומרים הבאים :תוכנית האב לקיימות ,קישור לישוב לדורות ,עקרונות הקיימות,
תוכנית לפקח שטחים פתוחים והגדרת תפקיד ,פרשנות לחוק ההקמה של ועדה לאיכות סביבה ברשות
מקומית ,תוצאות סדנא לכלכלה בת קיימא ,החומרים הועברו לפני שליחת הסיכום.
 .6בפגישה הבאה יציג ברוך את אגף הקיימות ואת העשייה בתחומים השונים
 .7שמוליק יערי פירט את הדרך החדשה לפיה הוא מציע שהוועדה תפעל על מנת להיות משמעותית וכן
רשימת נושאים בהם הוא מציע שהוועדה תעסוק להלן הרשימה :טיפול בפסולת ,שטחים פתוחים ,חניוך
סביבתי ,אנרגיה ,ועדות איכות סביבה ישוביות ,ישוב לדורות-הטמעה ,דן אריאלי מוסיף את נושא מגוון
המינים.
 .8סוכם כי חברי הועדה יגישו הצעות לנושאים נוספים ,שמוליק זילבר ירכז הליך של קביעת עדיפות לנושאים
ובחירת  2נושאים ראשונים בהם תתחיל הוועדה ללמוד ולטפל בהתאם.
 .9עלה נושא החפיפה האפשרית בין הוועדה לאיכות סביבה לאגף קיימות ,סוכם כי הועדה עוסקת יותר
באסטרטגיה ותכנים מהותיים והאגף עוסק בעשייה .ברוך נמצא בשני המקומות ויהווה ציר תיאום ומניעת
כפילויות .בכל מקרה הוועדה צריכה לאשר את המלצותיה אצל ראש המועצה ובמידת הצורך גם במליאת
המועצה.
 .11שמוליק זילבר יעביר דף קשר עם טלפונים ומיילים.
רשם :ברוך קומפנו
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