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מתאריך12020902 :
משתתפים :
עובדי מועצה:
משה סויסה ,לוי עזיז ,שני יצחק ,בועז באטוט ,מרדכי בן חמו ,הגר בן סימון ,מג'ד עוודאללה
עובדי היחידה לאיכוה"ס "שורק":
אבי ברכה ,בועז מלמד ,ניצה קרניאל-לוי ,חן בן שמחון ,דביר מילר ,תמר קוזר
חברי הועדה:
ירמי דוד יו"ר ,רן כוחן ,איתן קל ,יואב גואל ,אילנה דוד ,פזית שבייד-שייט ,אסתר קוקי לחמן,
יפתח לולאי
מוזמנים:
ניב ויזל – ראש המועצה ,עידית אל חסיד ,נעמה ברום
נעדרו:
דוד בוזגלו ,עבדאללה אחמד ,מנחם אליהו ,רמי מתן ,איציק בראזני ,אריאל כהן ,דני גולדנברג,
גבריאל דהן ,יעל ברוכים2
מטרת הסיור  -להכיר וללמוד על פרויקטים סביבתיים במועצה לגבש רעיונות להמשך עבודה של
הוועדה2
מהלך הסיור ברחבי המועצה:
 22יציאה מהמועצה באוטובוס של המועצה  -משה סויסה מנהל האגף ליווה את חברי הועדה תוך
כדי פירוט תחומי אחריות המחלקה ונתוני קיימות ואיכות הסביבה
 22הדרכה בנושא טיהור השפכים מכון טיהור שפכים "שמשון"  -מצגת של היחידה לאיכות
הסביבה – היכרות עם חברי צוות היחידה ,סיור במאגר מי הקולחין  -אבי ברכה
 20ביקור במטע הפקאן בקיבוץ צרעה – הסבר בנושא גידולי כיסוי קרקע
המסייעים בהגנה על העצים ובהקטנת הדברה – אסף צור
 23ביקור וסיור בחווה החקלאית חינוכית "בר" בקיבוץ צרעה – אלה זנגי מנהלת החווה ערכה
סיור בחווה וסיפרה על הפעילות החינוכית המתבצעת בה למוסדות חינוך ולקהילת מטה יהודה
 24התרשמות ממיזם קהילתי-סביבתי לשיקום מדרון הכניסה למסילת ציון  -במסגרת קול קורא
שהמועצה הוציאה בשנת  0909בשם "קהילה לוקחת אחריות על הסביבה"  -נעמה ברום נציגת ועד
מקומי מסילת ציון הציגה את הפרויקט2

 20התכנסות חברי הועדה לישיבה מספר  90לשנת  0902בבית העם במסילת ציון וארוחת צהריים
נושאים שעלו בפגישה:
22
20
23
24
20
21

קידום קיום פגישה עם מחלקת הנוער במועצה לצורך גיבוש מתווה הצעירים/
סטודנטים וענקים לביצוע פעילות קהילתית – סביבתית
מחצבות בתחום המועצה ,מפגעי רעש ממפעלים אזוריים ,עסקים במושבים
וקיבוצים
קמינים במועצה – הצעת דיון בנושא
פיילוט צרעה
נתוני כל הזרמים
נחל שורק

 22סיכום | ירמי דוד יו"ר הועדה:
א 2משה סויסה מנהל אגף ביטחון ,רישוי עסקים ,קיימות ותחבורה הודה לכל
המשתתפים ולמחלקת קיימות ואיכות הסביבה על ההשקעה ,ההכנות וקיום
הסיור 2והציג את חשיבות הסיור של הועדה והנושאים המטופלים על ידה2
ב 2יו"ר הועדה ירמי דוד הודה לכל המשתתפים בסיור ובירך את עובדי מחלקת
קיימות ואיכות הסביבה על התכנון ,ההכנות וההיערכות אשר בזכותם היה סיור
מוצלח 2מודה לכל המארחים באתרים השונים בהם ביקרנו2
ג 2אילנה דוד ואיתן קל יקדמו ישיבה יחד עם מחלקת נוער בנושא מתווה
הענקים/סטודנטים ולזמן מספר חברים שיהיו שותפים בישיבה – אחריות אילנה
דוד ואיתן קל2

בברכה,
ירמי דוד
יו"ר הועדה לקיימות ואיכות הסביבה

העתקים:
משתתפי הישיבה
חברי הועדה לקיימות ואיכות הסביבה
מנכ"לית המועצה ,הגב' רחלי משה

