
 ועדת קיימות ואיכות הסביבה של מטה יהודה

 ישיבה מס' 06 מתאריך 1622\60\60

 

 משתתפים

' פר,  יניב גיל,  טיילו תומר,  חסון אברהם,  כפרי גל,  דהאן רוני,  יצחק אבי,  משה יוסי, קמייסקי יאיר

.חסון יובל  בנית חגית,  פלד אסתר,  שביד פזית,  זיו אהוד  

 חסרים

ברכה אבי,  לוין קרק סלעית' דר  

 

 יאיר קמייסקי יו"ר הועדה

 כחצי לאחר החדש בהרכבה מתכנסת הועדה.  לועדה הצטרפותם על החדשים החברים את מברך אני

 יש,  במוצאה הסביבה איכות נושאי בקידום העומדים האתגרים שלאור הבנה מתוך,  הפסקה של שנה

 משמעותית התקדמות עשתה המועצה,  הבחירות מאז, האחרונות וחצי בשנתים.  השורות ברענון צורך

 למרות הועדה. לקידומם ותכנים נושאים מאוד הרבה יש עדיין אך הסביבה איכות של רבים  בתחומים

 אנו. הסביבה איכות בתחום המועצה פעילות את ולכוון ליעץ הוא העיקרי תפקידה,  סטטוטורית היותה

 בפעילות לשילובם ונפעל במועצה הסביבה ואיכות קיימות נושאי את יקדמו אשר רעיונות בפיתוח נתמקד

  המועצה

 יוסי משה , סגן ראש המועצה ומנהל אגף שיפור פני הכפר והסביבה

:המועצה של הסביבתית פעילות את סוקר יוסי  

 המפוזרים מחזור מתחמי מספר יש ישובים במספר. למחזור מתקנים היום יש ישוב בכל -מחזור .1

 .וקרטונים ביגוד לאיסוף נוספים מתקנים וכן הישוב ברחבי

 לשם שנרכשה משאית באמצעות הישובים של הגזם את מסודרת בצורה מפנה המועצה – גזם .2

 .בהכנה ריסוק -אוריה וכפר ריסוק כולל– רבדים קיבוץ,  פינוי אתרי שני יש. זה

  קומפוסטרים 044 כמעט חולקו -קומפוסטרים .3

 לאגף משותף פרויקט. ילדים בגני קומפוסטורים הכנסת – ילדים בגני קומפוסטציה פרויקט .4

 החל השנה. הועדה חברת פלד אסתר מנהלת הפרויקט את. החינוך לאגף הכפר פני שיפור

,  היום כבר.  הילדים גני לכל הבאה בשנה יתרחב והוא יסודיים ספר בתי 5ו גנים 04ב הפרויקט

 הפרדת הרחבת,  מייצרים שגנים הפסולת בכמות ירידה:  הצלחות יש מתחילתו חודשים 0כ

 שלהם ההתנהגות את ומשנים מפנימים הילדים,  בשמחה מצטרף החינוכי צוות,  בגנים פסולת

 .ההורים על ומשפיעים

 . למסורת ויהפוך השנה באפריל הדסה בצור רבה בהצלחה שהתקיים -הסביבה איכות יריד .5

 הסביבה איכות לנושא כולו הוקדש השנה ביוני שהתקיים – ועדים חברי כינוס .6

 בנית חגית ועדה לחברת תודה,  שטח לפקחי טלפוני מדריך פרסמה המועצה – פרסומים .7

 מדריך. המועצה בשטחי סביבתיים במפגעים לטיפול מהיר קשר ליצור המאפשר, אותו שהכינה

 . ואדריכלים ליזמים ובניה לתכנון ועדה מטעם הנחיה כחוברת ירוקה לבניה שני



 : הסביבתי בתחום נושאים מספר עוד תקדם המועצה הקרוב בעתיד

 0ל 2מ הפקחים מספר הרחבת .1

 שתי נרכשו כבר כך לשם. המועצה עובדי ידי על בישובים הזבל פינוי ממערך  04% הפעלת .2

 .עובדים 0 ויקלטו חדישות משאיות

 דיון

 בישובים מחזור הגדלת המשך. 

 צורך יש. ולבנה אלקטרונית ופסולת קומפוסטציה כולל המחזור הקפי תלהגדל מאמץ להמשיך סוכם

 זבל פינוי על כלכלי מסמך יכין יניב גיל. כספיים ערכים על המבוסס  לישובים כספי תמרוץ מנגנון לבנות

 חסכון ויכולת משלמים שתושבים הארנונה לתשלומי התיחסות ובו, הבאה הישיבה לקראת ממוין לא

 . יותר למחזר לישובים העידוד מנגנון על נדון הבאה בישיבה.   המחזור ידי על אילה בעליות

 הסברה 

 אתר,  תפוצה רשימות:  הקיימת תקשורת מערכות  באמצעות,   במועצה סביבתית הסברה מערך יוקם

 .הקרובות הישיבות באחת לדיון יעלה הנושא. אסרטיביות– יוזמה לקחת צריך.  ועיתונות המועצה

 הועדה החלטות על בקרה מנגנון 

  הועדה החלטות ביצוע על בקרה מנגנון להכין מוצע

 במועצה ציבורית תחבורה 

 בינואר מוצע. הגולן רמת אזורית מועצה ידי על ציבורית תחבורה הפעלת לניסוי ללימוד מקצועי סיור
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 קמייסקי יאיר – רשם

 :הועדה של הבאות ישיבות תאריכי

 

 :העתקים

 המועצה ראש, דדון משה מר

 משתתפים

 חסרים

 

 

 

 


