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 פרויקט קומפוסטציה בנטף ורמת רזיאל

 הישובים קיבלו את הקומפוסטרים וחומר הסברתי והדרכתי.

 בנטף התחילה עשיה וברמת רזיאל לא ברור.

 סוכם שיאיר יוציא מייל המבקש את הסטודנטים לתת עדכון על פעילותם עד כה. 

 לא ברור מי מנהל את הפרויקט מול הסטודנטים. 

 .להיות בקשר עם הסטודנטים הסוכם שיוסי ינחה את ניצ

 השתלמות ועדים

 לנובמבר. 52ל 52בין  ההשתלמות תתקיים באילת מלון הרודס

ישומי  חזון על בניית  היא להעביר מסר ההשלמות מטרתלאחר דיון פורה סוכם מתווה ההשתלמות. 

חברי ועדים וחברי הועדה  על מנת שלא רק נשאף לישמו בעתיד אלא כלל ללקיימות סביבתית במועצה 

 .גיבושו יתו ובניכבר משלב זה הראשוני ציבור הנבחרים במועצה יהיו שותפים לתהליך 

 הצעת הוועדה להשתלמות:

00\22 

 יציאה ונסיע למועצה בני שמעון 

  סיגל מורן. הרצאת מבוא על תכנית אב לקיימות של  –מועצה אזורית בני שמעון מפגש עם יו"ר

 המועצה.

 ביקור בפרויקט או פרויקטים המחוברים לתכנית אב לקיימות 

 המשך נסיעה לאילת 

 דקות ( הגדה אורבנית של חבר כנסת נימן הורוביץ 52) בערב אופציה של הקרנת סרט 

00\22 

 בוקר

  כללי המרחיב את הדעת ומיצר הבנה כללית על  רקעהרצאה מרכזית במליאה . הרצאה מתחום

 מה מדובר. 



  , פיצול להרצאות קטנות.  תחומי ענין המחברים את נבחרי ציבור לנושא כמו : גינון מקיים

 לתקנות החדשות , תחבורה ציבורית ועוד. בריאות , מחזור כהתארגנות

 בניה ירוקה –גיל יניב 

 חומי לרנרהרצאת עו"ד, 

00\22 

 -בוקר

 הליכה ספורטיבית לביקור במצפה הצפורים 

 שולחנות עגולים סביב תכנית אב.-במליאה 

 אחרי העזיבה סיור בפרויקטים סביבתיים באזור.

 אופציות

 לשעות ההרצאותלהוסיף עמדות הסברה שיפעלו מחוץ 

  -תערוכה

 תבנה תערוכה תלויה המתארת פרויקטים סביבתיים של כל ישוב וכל אגף במועצה

 קומפוסטציה וגזם -רכפאגף שיפור פני ה –להמחשה 

 קומפוסטציה בגנים , בתי ספר ירוקים -אגף החינוך                

 אוטובוס מהלך ומחזור–ישובים. צור הדסה                 

 בית ירוק )אייל ביגר( –אביעזר                 

 ורטיגו  -ל"הנתיב                 

 גג סולרי על בית פרטי או מתקן כלכלי                

פרויקטים בפורמט מוגדר. הפרויקטים יכולים  3ל 2יוסי יוציא פניה מסודרת לכל הועדים להעביר בין 

 ליוסי פורמט לפרסום.להיות ציבוריים ואו פרטיים. פזית תעביר 

 יהוו את התערוכה.שבאולמות הכנס  תציג אותוהמועצה תהפוך את הפרויקטים לבנר מודפס ו

 מעלה אדומיםתתקים ישיבה דחופה עם צוות המועצה  ומפע"מ 

 יאיר -רשם 

 

 

 


