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 3193211סיכום פגישת ועדת איכות סביבה מיום 
  

, צור אבלס, רן אריאלי, אלה מרגלית, רפי בונה, שמוליק יערי, מריז גושצבסקי, שמוליק זילבר: משתתפים
 ברוך קומפנו

 
 .אושר -אישור פרוטוקול פגישה קודמת .1

 

ה את מצב השטחים הפתוחים באזור משגב המצגת המחיש. רפי בונה הציג את נושא השטחים הפתוחים .2
עיקר הבעיה הינה פסולת מסוגים שונים שמושלכת במספר רב . וסביבתה שהוא לא טוב בלשון המעטה

נערך סבב התייחסויות של חברי הועדה ועלה . של אתרים פיראטיים ולאורך דרכים בכל מקום כמעט
הפסולת מגיעה . רבות לשיפור המצב באופן ברור הצורך בפקח שטחים פתוחים שלכל הדעות יתרום

 .מישובים שאינם בתחום שיפוט משגב ומקבלנים שעוברים באזור
 

שמוליק יערי יהיה בקשר עם זאב , הטיפול של המשטרה הירוקה באזור אינו יעיל עקב מספר גורמים .3
 .וקהשילאור על מנת ללמוד על פירות התצפית של זאב על עמק מגד ותוצאות הטיפול של המשטרה היר

 

 .ייצא שוב פרסום לציבור במשגב על אתרי הקליטה לפסולת בניין באזור .4
 

 .תודה לצור על הפעילות המקצועית, צור הציג את תפקיד רכז איכות סביבה במועצה .5
 

ברוך ישלח לחברי הועדה את החוברת שהופקה בסדנא לניהול שטחים פתוחים שהתקיימה במועצה עם  .6
 .בעלי העניין השונים

 

 .משיך לעסוק בנושא השטחים הפתוחיםהועדה ת .7
 

לועדת כספים ובהמשך למליאה , הועדה מעוניינת להציג את נושא השטחים הפתוחים להנהלת המועצה .8
 .על מנת להתייעץ ולקדם את הטיפול בנושא לעדיפות גבוהה יותר

 

 צור יכין מצגת להנהלה עבור הועדה .9
 

המפגש הבא ייוחד . החוק על מנת לשפר אותה חברי הצוות יעירו לגבי ההצעה למליאה לשלבי אכיפת .11
 .לדיון בהצעה

 

, שמוליק זילבר: תיערך פגישה לגבי הגברת ההטמעה של הפרדת הפסולת בהשתתפות צוות מצומצם .11
 .נירית קרן וברוך קומפנו, זאב שילאור, נירית סגל
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 .תיערך פגישה בנושא האכיפה עם היועצת המשפטית .12

 
 : 18:77בשעה  10.17.19נושאים למפגש הקרוב בתאריך 

 
 נירית קרן רכזת קהילה וסביבה תציג את העשייה בתחום הקהילה והחינוך הסביבתי .7
 .דיון על ההצעה למליאת המועצה בנושא האכיפה ./
 שונות .3

 
אריך לת, נקבעה פגישה עם היועצת המשפטית בנושא אכיפת החוק לגבי הפרדת פסולת, לידיעת חברי הועדה

 .ברוך, צור, מריז, שמוליק יערי, שמוליק זילבר: לפגישה זו זומנו , 73:33שעה  37.73
 
 

 
 

 ברוך קומפנו:רשם 
 


