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 3193092סיכום ועדת איכות סביבה מתאריך 

 
נא אשרו מי יכול במועד , חברי צוות סביבה מוזמנים להשתתף במפגש לצורך היכרות עם חברי ועדת איכות סביבה

 1.919היתר יגיעו במפגש הבא ב , זה

 
 ברוך, חיים , איתי, שמוליק: השתתפו

 9שמוליק זילבר, רועי, חוסין, נאיף (פרשה)מריז , חםמנ, טל מרזר, רן, דן: חסרים
 

 :דיון והחלטות
 .אישור פרוטוקול .1

 :איתי הציג את נושא הבניה הירוקה נערך דיון והוחלט .2

a. איתי , יוקם צוות שיקדם את הנושא, במטרה להכין מפרט מחייב לבניה ירוקה של שכונות ומבנים

בשלב די , את הדיון עם שולחן עגול הנדסהושמוליק יחד עם צור יפגשו עם תומר כדי להכין 

 9התחלתי יש לצרף יועץ בניה ירוקה שיסייע בהכנת המפרט

b.  במקביל יוכן מפרט לבית ירוק על פי עקרונות הבניה הירוק עם עיקרי הנושאים בתו התקן

 באחריות צור להכין טיוטא ראשונית

c.  9לבניה ירוקה או חלקים ממנומוצע להתנות השתתפות מועצה בבנייה בישובים באימוץ תו התקן 

d.  שולחן עגול הנדסה והנהלה מצומצמת יובא המסמך , לאחר הכנת המפרט ואישורו על ידי רון

 9לדיון ואישור במליאת המועצה

e. ויועבר , יוכן דף הסבר כולל קישורים לחומרים מקצועיים למשתכנים חדשים באחריות צור

 9למזכירויות להעברה לתושבים החדשים

 :ציג את נושא החינוך נערך דיון והוחלטחים ריס ה .3

a.  תיערכנה פגישות עם מנהלי בתי הספר על מנת לקדם את נושא החינוך הסביבתי בהשתתפות

 9ברוך ונירית, חיים ריס

b. ל"תתקיים פגישה עם נועה צוק מנהלת אגף החינוך בהשתתפות כנ. 

c. 9באורט סלמה כבר התקיימה פגישה יש לעקוב אחר ביצוע ההחלטות 

d. סלמה יקבל התייחסות מיוחדת יסודי. 

e. גני ילדים יקבלו התייחסות נפרדת יחד עם ענת בן ארי. 

f. ברוך ידבר עם משה רוט -יסודי מורשת. 
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 :שמוליק יערי הציג את נושא ועדות איכות סביבה בישובים נערך דיון והוחלט .4

a.  תתבצע פניה של הועדה לועדי ישובים לקבל את שמות חברי הועדות לאיכות סביבה בישובים עם

 9כל הפרטים שלהם

b. יתוכנן מפגש של כל ועדות איכותך הסביבה למטרת דיון משותף. 

c. יוגדרו תפקידי ועדת איכות סביבה ישובים בהסתמך על החומר מישוב לדורות. 

d. ת סביבה שיעמיק את מה שקורה כיוםיתוכנן טיפוח מתמשך של הועדות לאיכו. 

e. 9יישקל לחלק את תחום המועצה לאשכולות ישובים בנושא זה 

f. יציגו חברי הועדה הבאים את הנושאים שבאחריותם: במפגש הבא: 

 .(בעזרת צור)רפואה סביבתית : מנחם

 .ג"רט, מגוון המינים בעזרת אורית: רן

 
 

 נא אשרו השתתפות9 ה גבחדר הישובות קומ 11:11בשעה  1.91: המפגש הבא 
 
 
 
 

 ברוך קומפנו: רשם         


