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סיכום ועדת איכות סביבה מיום 973/319
משתתפים :שמוליק יערי ,חיים ריס ,רן אריאלי ,מנחם פישר ,אלה מרגלית ,ברוך קומפנו
 .1ברוך סקר את פעילות אגף קיימות וסביבה תוך ציון הנושאים שדורשים שיפור.
 .2שמוליק הציע שיטה לבחירת נושאים בהם תעסוק הועדה .הוצגה טבלה של נושאים והקשר שלהם
לעקרונות הקיימות.
 .3נערך דיון על מגוון נושאים והוחלט שכל אחד מחברי הועדה יכין נושא שקרוב לליבו להצגה של  12דקות
בדיון הבא.
 .4החברים שלא השתתפו בפגישה מוזמנים להצטרף לנושאים או להציע נושאים חדשים.
 .5חלוקת הנושאים:
 .aשמוליק יערי קידום גיבוי ותמיכה לועדות איכות סביבה בישובים .למידת הנושא ממקורות שונים
כולל אלה מרגלית וברוך.
 .bמנחם פישר  :רפואה סביבתית .בעזרת צור.
 .cחיים ריס :חינוך סביבתי בעל יסודי הלימוד בעזרת זוהר קפלן ונירית קרן.
 .dאיתי הדרי :בניה ירוקה :לימוד הנושא בעזרת מור אבלס ,אינטרנט ומקורות ברשת כגון עריית
רעננה ,עמותות בניה ירוקה ועוד
 .eרן אריאלי :מגוון המינים ,לימוד הנושא בעזרת הוטרינרית אורית שריר ,רשות הטבע והגנים,
אינטרנט ויידע אישי.
 .6ברוך יזמין לפגישות הבאות את חברי צוות סביבה ,כולם או חלקם.
 .7ברוך יזמין לפגישות היכרות עם הועדה ,את מנהל בית הספר העל יסודי ואת מנהלת אגף החינוך .בתוך
כ /-חודשים.
 .8יוכן לוח שנה על פי חודשים עם אירועים ומשימות בתחום קיימות וסביבה במועצה ובישובים .באחריות
ברוך ונירית .תוך חודש.
 .9הועדה תפנה לרון שני בבקשה לקדם את הכנסת פקח לשטחים הפתוחים ,ובדגש על תקצוב הפקח
בתקציב שוטף .0212
 .11הפגישה הבאה נקבעה מראש לתאריך  02.6.1/שעה  02:22 -10:22בחדר ישיבות קומה ג' .נא אשרו
השתתפות.
רשם :ברוך קומפנו
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