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סיכום ועדת איכות סביבה מתאריך 10317319
משתתפים:
שמוליק יערי ,מנחם פישר ,איתי הדרי ,חיים ריס ,מריז גושצ'בסקי ,זאב שילאור ,נירית קרן ,שמוליק זילבר ,אלה
מרגלית ,רן אריאלי ,גדעון כהן ,ברוך קומפנו.
 .1אושר פרוטוקול הפגישה הקודמת.
 .2נירית הציגה את תפקיד רכזת קהילה וסביבה ואת העשייה הרבה בתחום החינוך הסביבתי בכל המגוון
הקהילתי של משגב .התפתח דיון על נושאים שונים וסוכם כדלקמן:
 .3לא כל המידע מגיע לכל התושבים באחת הפגישות הקרובות יתקיים דיון במטרה לשפר את העברת הידע
והמידע לכלל התושבים .ברוך יציג את אופן העברת המידע נכון להיום.
 .4תיבחן האפשרות להעביר מפח חום לקומפוסטר ,בשלב ראשון תישלח פניה לבעלי הקומפוסטרים כדי
לראות מי מעוניין בחומר נוסף.
 .5מריז מבקשת להעלות לדיון את נושא הגינה הקהילתית כנושא לאוכלוסייה הבוגרת בישוב.
 .6רן אריאלי מבקש לתת דגש בחינוך הסביבתי לשטחים הפתוחים שסביב הישובים ולטיפוח החורש.
 .7שמוליק יערי מציע להכין הצעה לפיילוט בנושא העבודה עם הנוער ולקיים פיילוט בישוב אחד .בהצעה זו
תהיה התייחסות למגוון שכבות גיל והיא תכלול התייחסות למגוון המינים ,שטחים פתוחים ,מיחזור ועוד.
 .8שמ וליק יערי יבדוק אם ניתן להביא לפגישה עם הועדה את ועדת הנוער ורכזי הנוער של יובלים ויעדכן.
 .9ברוך הציג את החלטת הנהלת המועצה להנחות את ועדת איכות סביבה להמליץ למליאה על התחלת
אכיפה בטווח של כשנה מהיום ,התקיים דיון ראשוני על טיוטת ההמלצה ,בדיון זה היו חלק שתמכו בגיבוש
המלצה הכוללת שלבים של הסברה ,התראה ולאחר מכן אכיפה ,וחלק אחר שהתנגדו לנושא האכיפה
וצידדו בתקופה ארוכה יותר להסברה ושכנוע כולל תמריצים .הדיון יימשך בפגישה הבאה ,לאחר פגישת
נציגי הועדה עם היועצת המשפטית על מנת לקבל תשובות לסוגיות שהעלה שמוליק זילבר.
 .11גדעון כהן מיחד העלה את נושא הבניה הירוקה ביחד וביקש עזרה מול מחלקות אחרות במועצה בנושא
זה ,סוכם ששמוליק יערי ייפגש עם תומר יחד עם גדעון ושי בוים על מנת ללמוד את הנושא ולבחון אם יש
דרך לסייע.
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מועד הפגישה הבא  11.11.19שעה  18:77בחדר ישיבות קומה ג'
סדר היום לפגישה הבאה:
 .1הצגת סיכום הפגישה עם מאיה קורין היועצת המשפטית
 .2המשך דיון בנושא ההמלצה למליאה לגבי אכיפה של הפרדת הפסולת
 ./שונות (אתם מוזמנים להעלות נושאים מראש כדי שנכין חומר במידת הצורך)
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