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פרוטוקול ועדת איכות סביבה מיום 13.5.20
מקום הדיון :זום רושמת הסיכום :שירלי
נוכחים:
יו"ר הועדה אסף רוט -דביר ,אורן עג'מי– חצרים ,הילה נבון – להב ,רעיה וולקן -משמר הנגב ,יפתח לוי – בית קמה,
ירון קדוש -מנהל קהילה נבטים ,גיא דוננפלד -שובל  ,שירלי חכם יפרח -רכזת איכה"ס במועצה .תמר אליהו ,מנהלת
שפ"ה .גדי דבורה – פיקוח סביבה.

תוכן הישיבה

עידכונים מתקופת הקורונה:
.1
שירלי :החינוך סביבתי הוקפא בתקופת הקורונה .יום הניקיון הבינלאומי שהיה מתוכנן ל  24.3נדחה ,ופעילויות
בבתי ספר ובגנים שמנצלות תקציבי המשרד להגנת הסביבה ידחו ככל הנראה לשנת הלימודים הבאה.
ועדות יישוביות -לא ידוע על פעילויות שהתקיימו.
קול קורא מיזמים קהילה וסביבה – נדחה מועד ההגשה של יוזמות קהילה וסביבה.
צוותי הועדה ,התקיימנה פגישה רק של צוות פיתוח ושטחים פתוחים :גיא ,שירלי  ,אורן .נקווה להציג בפני הועדה
מצב שטחים פתוחים ופיתוח בהמשך השנה.
.2
.3

.4

.5
.6

קמיני עץ -איסור הקמת היתרים חדשים נמצא בניסוח משפטי לחוק עזר .
מהלך הוצאת החד פעמי מהמועצה :אסף :צריך להמשיך לקדם את התכנית גם ליישובים.
צריך להכין דף מסרים של איכות הסביבה אל מול הקורונה :תמחזרו ,לא לצרוך בצורה לא
מווסתת .לעורר מחשבות על הקורונה בחודשיים האלה .לדוגמא שיווק ישיר של תוצרת חקלאית
מחקלאות מקומית .העצמת הייצור המקומי והמשמעות שלו ,וחשיבות שלו בכמה מישורים .או
הדרך לנפוש גם בארץ
אסף :צריך לחזק ,להקים ,ולדחוף ועדות איכות סביבה ישוביות  .אפשר לבקש שהן יכתבו מה הן
עושות בקורונה ,ומה מיוחד ביישוב שלהם בקורונה ,וחיבול ועדה איכות הסביבה .להעלות את
המודעות לפעילת הועדה ביישוב .בנוסף ,צריך להביא לועדת איכות סביבה את הנציגים.
ועדת איכות סביבה – דביר  .צריך לקדם מול הועד .
יחדיו -נכנס מנהל קהילה חדש ,צריך ליצור איתו קשר
איל פינס בשומריה אמר שמוכן לתת פונקציה לענין.
דד ליין -עד אמצע יוני חיבור בין הנהלת קיימת להנהלת יישוב לועדה קיימת ,הכין שאין ועדה
קיימת -להקים דרך הנהלת היישוב.
יפתח -חסרה מדיניות אופניים ,האם קיימת ברמת המועצה לשבילי אופניים .האם יש חזון
תחבורה למועצה .חזון שנוגע למכוניות חשמליות ,חשיבה על תשתיות .....תחבורה שהולכת
להשתנות -האם יהיו אוטובוסים מזהמים? עמדות הטענה למכוניות חשמליות בקיבוצים?
אורן :צריך לקדם את נושא זיהום האור .לדוגמא ,בהנחיות מרחביות לתכנון תאורה.
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