
15.1.20הועדה התכנסה בתאריך: 

ספריה בסתריה  מיקום: 

משתתפים: 

כרמי   -  חברת וועדהחברת מליאה ודרורה בלגה, ,   סתריה -, חברת מליאהיו"ר הועדהרונית ברקאי,  
סתריה, ליעד דרי חרמון, חברת    -רמות מאיר,  רמי רוזן, חבר וועדה -דוד כץ, חבר וועדה ,  יוסף 

יניר  ,  משמר דוד  -משקיפה גנית כהן, גזר,  –נציג ארגונים סביבתיים   נדב גופר,משמר דוד, -וועדה
היחידה  וחינוך סביבתי, רכזת קיימות  –נופר ששון עופר , מנהל היחידה הסביבתית -שמולביץ  

 , הדס מהרשק וגנית כהן, תושבות משמר דוד וענבר סבר, תושבת סתריה הסביבתית

לא נכחו: 

גני הדר , יוחנן  -  , חבר וועדהנציגת המשרד להגנת הסביבה , מתן גור לביא -זרתהון דמוזה  
 חולדה.   – , נציגת  ארגונים סביבתייםגליה פלג , שעלבים  -, חבר וועדהיומטוביאן

סיכום:

העשייה של היחידה. עדכון על  .1

: העשייה הסביבתית של מכפילי הכוח  תפקיד הוועדה: רונית הציגה את  .2

● פורום מועצתי לקיימות אותו מובילים רונית, נופר ויניר. התקיימה פגישת התנעה מוצלחת  

בנוכחות ראשת המועצה .

● ועדות סביבה בכל יישוב ויישוב – הדס וליעד מעוניינות להובי ל

● פעילות של נוער דרך תנועות הנוער – בהובלת נופר ונ דב

● הפצת קול קורא לתושבים לצורך הכנת מאגר של א.נשים שמעוניינים לעסוק בתחום  

הקיימות. מתוך א.נשים אלו יקומו צוותי עבודה בנושאים שונים אותם הועדה מעוניינת לקדם.  

3.  סוגיית הקמינים נידונה בהרחבה בישיבה. ענבר הציגה סיכום  ממצאים והשפעות של  

קמינים על בריאות התושבים .

באחריות ענבר סבר  -הוחלט להוציא מסמך מדיניות עם המלצה לצמצום שימוש בקמינים  •

אויר   איכות יועצת טננצפף עי קרין לבדיקה יעבור   המסמך •

ור שימוש  תבחן האפשרות לאס. בהמשך  ולראשת המועצה יועץ משפטי ל  העברת המסמך •

 בקמינים באמצעים משפטיים.  

סיכום:זרתהון דמוזה -נציגת המשרד להגנת הסביבה , מתן גור לביא, חבר וועדה -גני הדר , יוחנן יומטוביאן, חבר וועדה- שעלבים, גליה פל ג, נציגת ארגונים סביבתיים – חולדה.לא נכחו :"רונית ברקאי, יו""ר הועדה, חברת מליאה- סתריה , דרורה בלגה, חברת מליאה וחברת וועדה - כרמי יוסף, דוד כץ, חבר וועדה- רמות מאיר, רמי רוזן, חבר וועדה- סתריה, ליעד דרי חרמון, חברת וועדה-משמר דוד, נדב גופר, נציג ארגונים סביבתיים – גזר, גנית כהן, משקיפה- משמר דוד, יניר שמולביץ -מנהל היחידה הסביבתית , נופר ששון עופר – רכזת קיימות וחינוך סביבתי, היחידה הסביבתית, הדס מהרשק וגנית כהן, תושבות משמר דוד וענבר סבר, תושבת סתריה"משתתפים :מיקום : ספריה בסתריההועדה התכנסה בתאריך: 15.1.20 1. עדכון על העשייה של היחידה . בנוכחות ראשת המועצה . ● ועדות סביבה בכל יישוב ויישוב – הדס וליעד מעוניינות להובי ל ● פעילות של נוער דרך תנועות הנוער – בהובלת נופר ונדב ● הפצת קול קורא לתושבים לצורך הכנת מאגר של א.נשים שמעוניינים לעסוק בתחום הקיימות. מתוך א.נשים אלו יקומו צוותי עבודה בנושאים שונים אותם הועדה מעוניינת לקדם.● פורום מועצתי לקיימות אותו מובילים רונית, נופר ויניר. התקיימה פגישת התנעה מוצלחת2. רונית הציגה את תפקיד הוועדה: מכפילי הכוח של העשייה הסביבתית : 3. סוגיית הקמינים נידונה בהרחבה בישיבה. ענבר הציגה סיכום ממצ אים והשפעות של • הוחלט להוציא מסמך מדיניות עם המלצה לצמצום שימוש בקמינים- באחריות ענבר סבר • המסמך יעבור לבדיקה עי קרין טננצפף יועצת איכות אויר • העברת המסמך ליועץ משפטי ולראשת המועצה. בהמשך תבחן האפשרות לאסור שימוש בקמינים באמצעים משפטיים.




