הנדון :סיכום פגישה מס'  - 1ועדת איכות הסביבה4.3.19 ,
בתאריך ה  4.3.19התקיימה ישיבת ועדת איכות הסביבה הראשונה בשעה  18:00במועצה .
בוועדה השתתפו  :רונית ברקאי – יו"ר הועדה  ,גליה פלג – חולדה  ,כרמל טל – מנכ"לית המועצה ,
יניר שמולביץ –מ"מ מנהל היחידה הסביבתית  ,נופר ששון עופר – רכזת קיימות של היחידה הסביבתית ,
יורי רימרייב -פקח סביבתי ,אתי אוחיון  -מזכירת היחידה הסביבתית.
לא נכחו :דרורה בלגה -כרמי יוסף ,זרתהון דמוזה -נציגת המשרד להגנת הסביבה  ,מתן גור לביא -גני
הדר  ,ליעד דרי חרמון -משמר דוד  ,דוד כץ -רמות מאיר  ,רמי רוזן -סתריה  ,יוחנן יומטוביאן -שעלבים .
כרמל טל – מנכ"לית המועצה נתנה את ברכת הדרך.
יניר שמולביץ -מנהל היחידה הסביבתית  -פתח בהכרות בין המשתתפים חברי הועדה וצוות היחידה
הסביבתית .
יניר סקר בפני הועדה את האירועים והתוכניות לרבעון הקרוב :
יום התנדבות של עובדי המועצה – יתקיים במהלך שבוע איכות הסביבה .
גינון אקולוגי -נערך יום עיון בנושא ב  30.1.19במועצה בהשתתפות שיא של כ  70 -איש .בהמשך נוצר
פורום של גינון אקולוגי שייפגש אחת לתקופה בהנחיית נופר ששון -עופר רכזת הקיימות.
קול קורא קהילתי סביבתי – המועצה פרסמה קול קורא לקראת מיזמים סביבתיים  .נרשמו  15מיזמים
מישובים שונים .בסוף התהליך זכו  5מיזמים במענק כספי ,ליווי ועזרה מטעם היחידה הסביבתית.
פסולת ומחזור – ניקוי פינות המחזור ,ובדיקת היתכנות לתחרות בין יישובית בנושא המחזור.
גזם  -ממליץ לא להוציא מהמועצה אלא להשתמש בו ,נבדקות מספר אפשרויות.
פסולת אלקטרונית -כרגע קיימת נקודת איסוף אחת ,בשאיפה לפזר במוקדים נוספים במועצה .
מפעל נשר -המועצה שכרה יועצת חיצונית ומתמודדת עם השינויים שמבקש המשרד לערוך בהיתר
השריפה.
ניטור פרפרים -ב  23.3.19יערך סיור בתל גזר על מנת ללמוד את עולם הפרפרים במועצה .
גליה פלג -ממליצה לחדד את נושא הקמין ולהפיץ מידע בנושא.
ממליצה לרענן העברת הודעות מהמועצה לתושבים בנושא פעילויות /הרצאות ושאר המידע .
קרן של"י ממליצה לקבוץ גזר.
רונית ברקאי – ממליצה להעביר שוב את המצגת בפגישה הבאה כשיהיו כלל חברי הועדה .
רונית ברקאי
יו"ר ועדת איכות הסביבה
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