
28.10.19התכנסה בתאריך:  ת איכות הסביבה  ועד

חדר ישיבות הקטן, בניין המועצה, בית חשמונאי מיקום: 

משתתפים: 

נציג ארגונים   נדב גופר,  ,  כרמי יוסף  -דרורה בלגה, חברת וועדהיו"ר הועדה ,    –רונית ברקאי 
יאנה לוינסון, יועצת  משמר דוד,   -משקיפה גנית כהן, משמר דוד,  -גזר, ליעד דרי חרמון   –סביבתיים 

רכזת קיימות של היחידה   –נופר ששון עופר , מנהל היחידה הסביבתית  -שמולביץ  יניר , לזיהום אוויר
 הסביבתית 

לא נכחו: 

,  שעלבים  -גני הדר , יוחנן יומטוביאן-נציגת המשרד להגנת הסביבה , מתן גור לביא -זרתהון דמוזה  
 רמות מאיר   -חולדה, דוד כץ, חבר וועדה – , נציגת  ארגונים סביבתייםגליה פלג

סיכום:

יניר ונופר הציגו את פעילות של היחידה הסביבתית.  •

ממצאיה  שר הציגה לחברי הוועדה את תוצאות יאנה לוינסון, יועצת לזיהום אוויר ממפעל נ •

מעבודת התחקיר שעשתה לבדיקת זיהום האוויר ממפעל נשר וענתה לשאלות חברי הועדה  

בנושא הפליטות  ממפעל נשר והבקשה לחידוש היתר פליטה. תוך הצגת הממצאים עלו  

חיים כהן   פרופ' מספר רעיונות להמשך פעולה: להיפגש עם בני רגיל, מזכיר קיבוץ גזר ועם 

עם  שנים, כמו כן עלה רעיון ליצור קשר  מבית חשמונאי אשר שניהם עוסקים בנושא מזה

מושפעות מפעילות מפעל נשר, כתיבת תנאים   אשר וועדות איכות סביבה   /רשויות נוספות 

   .להיתר ועוד 

להוסיף לחזון הקיימות של המועצה את נושא ההתחממות הגלובלית ואת    עלתה בקשה •

 . ההכרה  בצו השעה לעשייה סביבתית

עשייה לקידום והטמעת הקיימות במועצה. עלו הצעות כגון:  לייצר תשתית אנושית לתמיכה ב •

לאסוף תושבי מועצה אשר להם תחומי התמחות בנושאי קיימות, איסוף רשימה של תושבים  

נים להשפיע על הנושא בתחומי המועצה, לנצל את שבוע הקיימות לאיסוף נתונים על  המעוניי

פעילים פוטנציאליים, חלוקה של קבוצות עבודה של פעילים בראשות חברי הועדה שכל  

קבוצה תקדם נושא אחר בתחום הקיימות במועצה, פתיחת קבוצת ווטסאפ של תושבים  

 המעוניינים להיות פעילים בתחום.  

אחת לתקופה שוק של יצרנים מקומיים.  לקיים  •

סיכום:זרתהון דמוזה -נציגת המשרד להגנת הסביבה , מתן גור לביא -גני הדר , יוחנן יומטוביאן- שעלבים, גליה פלג, נציגת ארגונים סביבתיים – חולדה, דוד כץ, חבר וועדה- רמות מאירלא נכחו :"רונית ברקאי – יו""ר הועדה , דרורה בלגה, חברת וועדה- כרמי יוסף, נדב גופר , נציג ארגונים סביבתיים – גזר, ליעד דרי חרמון -משמר דוד, גנית כהן, משקיפה- משמר דוד, יאנה לוינסון, יועצת לזיהום אוויר, יניר שמולביץ -מנהל היחידה הסביבתית , נופר ששון עופר – רכזת קיימות של היחידה הסביבתית"משתתפים :מיקום : חדר ישיבות הקטן, בניין המועצה, בית חשמונאיועדת איכות הסביבה התכנסה בתאריך: 28.10.19 • יניר ונופר הציגו את פעילות של היחידה הסביבתית . • יאנה לוינסון, יועצת לזיהום אוויר ממפעל נשר הציגה לחברי הוועדה את תוצאות ממצאיה מעבודת התחקיר שעשתה לבדיקת זיהום האוויר ממפעל נשר וענתה לשאלות חברי הועדה בנושא הפליטות ממפעל נשר והבקשה לחידוש היתר פליטה. תוך הצגת הממצאים עלו מספר רעיונות להמשך פעולה: להיפגש עם בני רגיל, מזכיר קיבוץ גזר ועם פרופ ' חיים כהן מבית חשמונאי אשר שניהם עוסקים בנושא מזה שנים, כמו כן עלה רעיון ליצור קשר עם רשויות נוספות/ וועדות איכות סביבה אשר מושפעות מפעילות מפעל נשר, כתיבת תנאים להיתר ועוד. • עלתה בקשה להוסיף לחזון הקיימות של המועצה את נושא ההתחממות הגלובלית ואת ההכרה בצו השעה לעשייה סביבתית . • לייצר תשתית אנושית לתמיכה בעשייה לקידום והטמעת הקיימות במועצה. עלו הצעות כגון: לאסוף תושבי מועצה אשר להם תחומי התמחות בנושאי קיימות, איסוף רשימה של תושבים המעוניינים להשפיע על הנושא בתחומי המועצה, לנצל את שבוע הקיימות לאיסוף נתונים על פעילים פוטנציאליים, חלוקה של קבוצות עבודה של פעילים בראשות חברי הועדה שכל קבוצה תקדם נושא אחר בתחום הקיימות במועצה, פתיחת קבוצת ווטסאפ של תושבים המעוניינים להיות פעילים בתחום. • לקיים אחת לתקופה שוק של יצרנים מקומיים.




