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סיכום פרוטוקול ישיבת וועדת איכות הסביבה שהתקיימה בחדר הישיבות במועצה בתאריך 

7.5.14  
  
  

    :משתתפים
', חגית מיקי פרנקוביץיוסי משה, יאיר קמייסקי, חליק (חוגי סיירות), ניצה כתריאל, דוד אבו, 

  תנא, שאול נהרי, יפתח פריאל, אבי יצחק-בנית, גיל יניב, יואב גואל, אבי ברכה, גילת בר
  איילה עצמי, מרים שפירא וחגית הדני

  
  

  :משה דדון
מקדם בברכה את חברי הוועדה לאיכות הסביבה במועצה. וועדה זו חשובה מאוד, מקווה ליותר 

  חה ושיתוף פעולה פורה עם צוותי המועצה.עשייה ופעילות בקדנציה הנוכחית. מאחל הצל
  
  

  :יאיר קמייסקי
  הנושאים שעל סדר היום הם:

 הקמת צוותי עבודה בין חברי הוועדה •

 תכנון שבוע איכות הסביבה •

 שונות •

  
  הקמת צוותי עבודה משימתיים

 

בנושאים שונים, וכמובן ליצור ביניהם סינכרון על מנת  עבודהלהקים בתוך הוועדה צוותי  סוכם
  לתכנן תוכניות ולהעלות רעיונות ליישום. הצוותים שיוקמו הם:

 קידום נושא הבנייה הירוקה במועצה והבטים נוספים הקשורים לנושא – בנייה ירוקה •

 הוועדים ותושבים.תוך שיתוף ביישובים  סביבתית הרחבת פעילות  – ביבה קהילהס •

 .של המועצה החינוך במערכתממשק לסביבה  – נוך לסביבהחי •

נחיל תרבות צריכה סביבתית בכל לה -הפיכת פעילות בנין המועצה לסביבתית יותר  •
 בנושא המשרד ללא נייר, ביצוע רכש יעיל ועוד.ן והמועצה, קידום יפעילות הבני

כסביבתית  ,להנחיל ידע המעודד פיתוח חקלאות במרחב המועצה – חקלאות סביבתית •
 .יותר

 ,מתוך הקהילהגיוס משאבים לפעילות סביבתית במועצה  – גיוס משאבים מחוץ למועצה •
 עסקים או ארגונים שונים.

 ,התיחסות סביבתית לשטחים פתוחים אשר במועצהצוות שיקדם  – שטחים פתוחים •
כמו תכנית פצלי שמן, בנייה  , אלההויסייע במאבקים לאור איומים שונים על השטחים 

 ועוד. 1בבית שמש, הרחבת כביש 

  
  

על מנת לשבצם בצוותים. ניתן לצרף תושבים נוספים , חברי הועדה מתבקשים למלא טבלה
  שלא מבין חברי הועדה.  יש לעדכן בכך את יו"ר הועדה. ,לצוותים

  
 תכנון שבוע איכות הסביבה במועצה



   הסביבה" גם השנה.לקיים את "שבוע איכות  יש רצון 
מאחר המלצת ראש המועצה בעניין, לשלב את שבוע איכות הסביבה בחגיגות היובל למועצה, 

  יגיעו נציגים מערים תאומות ברחבי העולם, שיוכלו להשתתף בשבוע הזה.ו
  הנושא יבחן בשבועות הקרובים.

  
  שונות

כרגע המנגנון אינו מוצלח כל  - נאמני נקיון פיקוח על השטחים הפתוחים.התקיים דיון על נושא של
שניתן להעביר דרכה הודעות על  ,יואב גואל עדכן שישנה אפליקציה של "נאמני ניקיון" כך.

  מפגעים סביבתיים בשידור ישיר.
יוסי הדגיש שישנו שיתוף פעולה בין המועצה לגורמים השונים: משטרה, משטרה ירוקה, רשות 

  טחים הפתוחים.העתיקות, המשרד לאיכות הסביבה, בנושא הש
  לכנס שוב את כל גורמי הפיקוח לעידוד הגברת שיתופי פעולה., סוכם

  
  החלטות נוספות

דוד אבו יביא הצעה לעלויות לשינוע ופינוי הגזם. החישוב שייעשה יועבר למועצה  - גזם .1
לטיפול בגזם. לאור הממצאים נחליט על דרך פעולה  לטיפול  –על מנת לקבל החלטה 

 בגזם.

 .לכנסים ואירועים אקול קור יצאהמשרד להגנת הסביבה  - לכנסים ואירועים אקול קור .2
 1000 –(אירועים ₪   40,000, ניתן לבקש עד 30.6.14יש להגיש  את הבקשה עד לתאריך 

  יחידה הסביבתית.המ היאיר יבחן את הנושא יחד עם אבי וניצ איש). 250 –איש, כנסים 

בית העם במושב שיתקיים ב ,על כנס מעיינות השני מזכירה גלית בר תנא -  כנס מעיינות  .3
, בכנס ייערך דיון לקראת גיבוש תוכנית אב בנוגע למעיינות הרי 14.5.14מטע, בתאריך 

 יהודה.

בקשה מכל חברי הוועדה, לחשוב ולהציע רעיונות נוספים על מנת להפרות  - בקשת יו"ר  .4
  .עדהוהופעילות  את

  
  
  
  
  

  רשמה: מרגלית ג'מו
  
  
  
  


