
 
 

 
 

 בס"ד

 בתשפ"   כ"ח בסיון           

  7277ביוני                       72

 72   איכות סביבה             

 

  2סיכום ישיבת הוועדה לאיכות סביבה מס.

 26/6/22מתאריך 
 משתתפים: 

 יו"ר הועדה  –ירמי דוד 

 מרכז הוועדה  –משה סויסה 

 מנהל מחלקת קיימות ואיכות הסביבה  –לוי עזיז 

 צרעה  –רן כוחן 

 זכריה  –אילנה דוד 

 עין רפא  –אחמד עבדאלה 

 המשרד להגנת הסביבה  , צור הדסה  –יואב גואל 

 שורק –היחידה לאיכות הסביבה  –בועז מלמד 

 ות  ואיכות הסביבה סגן מנהל מחלקת קיימ –מיכה אברהם 

 נטף  –אסתר קוקי לחמן 

 מזכירת מחלקת קיימות ואיכות הסביבה –שני יצחק 

 

בועז באטוט, מרדכי בן חמו, דוד בוזגלו, גבריאל דהן, יפתח לולאי, מנחם  נעדרו :

אליהו, רמי מתן, איציק ברזאני, איתן קל, דני גולנדברג, אבי ברכה, יעל ברוכים, 

 שלם, ד"ר גיל צבי הכהןפזית שבייד, אלדד 

 

 עיקרי הנושאים שעלו בישיבה:

,  יו"ר הוועדה על קביעת מועדים סיכם ירמי דודלאור הערות בישיבה,   - מועדי ישיבות. 1

 לקביעת מועדי הישיבות בחודשים הבאים. לוי ושני  באחריותקבועים לישיבות הוועדה הבאות. 

בהמשך לתכנית אגפי/מחלקות מוא"ז "מטה יהודה"  - זימון נציגי אגפים/מחלקות לדיווח. 7

סוכם לחדש את זימון נציגי   - 7277ראה ספר התקציב לשנת  –בנושאי "קיימות ואיכות הסביבה" 

ביצוע של פעילויות שעליהן התחייבו -האגפים/מחלקות לדווח לוועדה הציבורית על ביצוע/אי

 בראשית שנת התקציב הנוכחית.

נושא זה היה אמור לעלות זה מכבר לדיון במליאת  – יישובי המועצה עץ במרחב-קמיני. 3

 המועצה, לאחר שההועדה סיכמה את דיוניה בנדון. מסיבות שונות הנושא 

 הודיע כי יפעל עם ראש המועצה לקידום הדיון בנדון.יו"ר הוועדה עדיין לא הגיע לדיון במליאה. 

 



 
 

 
 

 

 בה של הוועדה.דיווח בנדון יימסר בישיבה הקרו – ביובים. 4

 הוחלט:בהמשך לדיון שקיימה הוועדה בנדון ולנוכח הסיכונים הבריאותיים,   – גגות אסבסט. 5

הוועדה קוראת למליאת המועצה לעודד יישובים להמיר, ככל האפשר,  גגות אסבסט בגגות 

 סולאריים.

גים שונים מסר דיווח ממצה על סוגיית השלכת פסולת מסומשה סוויסה  – השטחים הפתוחים. 6

במרחב השטחים הפתוחים של המועצה וכן על קשיים ובעיות הנובעים מהכוונה להגביר ולאכוף 

הוועדה תעלה בפני הנהלת המועצה  סוכם:פיקוח, לרבות אפשרויות חוקיות להטלת קנסות. 

 .7273דרישה להגדיל את מספר הפקחים בשטח ולתקצב את הפעילות הזאת בשנת התקציב 

:  לקבל את ההצעה לקיים סיור מקיף ב'שטחים פתוחים' סוכם – 'שטחים פתוחים'סיור . 2

  ירמי דוד , יו"ר הוועדה.. באחריות: סיור במפעל מחזור פסולתבמרחב המועצה. לכך יתווסף גם 

גידול במספר רכבים היברידיים וצפי לגידול במספר  – הטענה פירטית של רכבים חשמליים. 7

בשנים הקרובות, מחייב הסדרת הנושא במסגרת חוקי עזר. המצב כיום הרכבים ממונעי חשמל 

הועדה  הוחלט:גורם לשורה של מטרדים וכן סיכוני בטיחותיים ברחובות ביישובי המועצה. 

שמעה על תופעות של הטענות חשמל פירטיות של רכבי תושבים, וקוראת להנהלת המועצה לקיים 

 דיון דחוף לקביעת כללים  בנדון.

: א. "צעירים נאמני ניקיון";  שאים שעלו בעבר אך עדיין לא הגיעו עדיין לשלב דיון וסיכומיםנו. 9

ב. "יום ניקיון" בכל יישובי המועצה והענקת "מגן איכות הסביבה" ליישוב מצטיין בתחום;  ג. 

  קביעת תבחינים )קריטריונים( לפרויקט: "קהילה לוקחת אחריות על איכות הסביבה".

                     

                                                        יו"ר הוועדה –ירמי דוד                                                                  

 

 

 

  


