סיכום דיון -נושא
תאריך (ושעה)12.2.2019 :
מקום הדיון :חדר ישיבות
רושם הסיכום :שירלי
מטרת הדיון :ועדת איכות הסביבה
נוכחים:
יו"ר הועדה אסף רוט -דביר ,אורן עג'מי– חצרים ,יפתח לוי -בית קמה ,נתי פז -משמר הנגב ,חנן לבבי -דביר,
זיו מאירוב -גבעות בר ,יניב יפת -נבטים ,גיא דוננפלד -שובל ,יגאל דוידי -דביר ,גלעד נרקיס – שובל ,הילה נבון –
להב.
נוכחים בעלי תפקידים :שחר יסינובסקי -מנהל יח"ס נגב מערבי  ,שירלי חכם יפרח  -רכזת איכה"ס במועצה ,יאיר-
תברואן המועצה.
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תוכן הישיבה
אסף :הצגת מצגת בנושא איכות הסביבה ,סמכויות הועדה ותוכנית עבודה .הצגת שיטת עבודה מוצעת:
עבודה בצוותים קטנים בנושאי ליבה.
צריך לבחור במה אנחנו רוצים להתמקד ,יעדים מדדים ולוחות זמנים .כל לצוות ילמד נושא ,יכין נייר עמדה
ויציג בצורה בשלה בפני הועדה בישיבה.
אפשר לגייס אנשי מקצוע ביישובים (פרקליטות ,קק"ל) על מנת לעשות שינוי.
נושאים שהעלו חברי הועדה:
שריפות וזיהום אוויר
בעיית שכנים וצריך קשר עם רהט( .לא מוסכם על כל הועדה)
כלבים משוטטים
הזרמות של ביוב
שימוש בחומרי הדברה במקומות ציבוריים ביישובים
עידד שימוש חוזר.
זיהום אויר
שריפת ושפיכת פסולת ,בעיות פסולת במוקדים שונים
הערות חברי הועדה:
יש לעבוד בצוותים ,כולל לימוד עומק של כל נושא ,ואחר כך להציג בשולחן הועדה.
יש לקבל פידבק מהמועצה על מה שהגשנו ,ושהמסקנות יכנסו לתוך תכנית העבודה ,ולא דיבורים כלליים
ותוכניות תיאורטיות.
תכנית העבודה צריכה להיות מקושרת תקציב .בשים לב שבחודש אוגוסט כבר מכינים תוכנית עבודה לשנה
הבאה.
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הוחלט:
יוקמו  4צוותים שיעסקו בנושאים הבאי:
 .1חינוך לאיכות הסביבה -רכזת :הילה .אמיר ממחלקת חינוך ,אורן
 .2פינוי פסולת – רכז :יגאל .נתי ,גיא ,אביבית מדודאים
 .3קיימות ושטחים פתוחים – רכז :אסף .יפתח ,חנן ,שחר ,גיא ,אורן
 .4השלכת פסולת ושריפות – רכז :יניב .זיו  ,שחר ,אסף

החלטות  /משימות לביצוע
לשלוח לחברי הועדה:
פרוטוקול ,דף קשר ,מצגת והתכניות ל 2019

לו"ז לביצוע

הערות ובאחריות מי
בהקדם
שירלי

ריכוז הצוותים וקביעת פגישה ראשונה

רכזי הצוותים הילה גיא ,אסף,
יניב
(בסיוע שירלי)

תיאום מועדי פגישות ועדה הבאות

אסף

בהקדם

תודה לכולם ובהצלחה!
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