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  )4.4.08( 1' מס -ם ישיבה של הועדה לאיכות הסביבה סיכו

  

  

נפתלי , אבי לייב, משה רז, ר הועדה"יו -  גדעון כהן, ראש המועצה - עמיר ריטוב :השתתפו

חיים , אמיר צורי, דוד ראיבי ,זיו נוימן, בטי כהן פאר, הדס נוחם, אסף קשטן, זר אביב

   .ואפרת שטראוסמשה פינסקי , ציון דוד, איציק להב, אלון

  

  .ופליישר אמיר חכימה דרורה, יובל אלוני, נורית זר אביב, שמעון שרייר, גפני אורה :נעדרו

  

  

  :סדר היום

עמיר ריטוב ברך את חברי הועדה והודה להם על נכונותם לתרום מזמנם ולקדם את . 1

  .איכות הסביבה במועצה נושא

  .ה ואחריותה של הועדה לאיכות הסביבהיתיוהציג את סמכו , ר הועדה"יו, גדעון כהן. 2

ציון דוד ואפרת שטראוס הציגו את תכנית הפעולה של היחידה לאיכות , איציק להב. 3

  .ואת תקציבה 2008הסביבה לשנת 

. בבניית תקציב היחידה אחד מתפקידיה של הועדה הוא מעורבותגדעון כהן העיר ש. 4

  .2009הוועדה תהיה מעורבת בבניית התקציב לשנת בהתאם לכך  

  .תכניתה סקר את מצבה העדכני של , "דרך הלב"אדריכל , אסף קשטן. 5

   -במסגרת פעילות הועדה  ,לקידוםגדעון כהן ביקש מחברי הועדה להעלות הצעות . 6

  .תיעוד ושימור עצים מוגנים. 1  - אבי לייב 

למימון פעילויות  ,לתקציב היחידה ,כספים שייגבו מקנסות העברת. 2

  .סביבתיות

  .ישיבות הועדה צריכות להיות תכופות וצריך לפרסם סיכומים והחלטות. 1  - חיים אלון 

ומציע כי הועדה תהיה  ,לאחרונהמשבח את קורס גינה אורגנית בו השתתף . 2  

  .מעורבת בתכנון קורסים עתידיים

  



  

  

העלה מספר , מתוך הכרות עם ועדות איכות סביבה במקומות אחרים בארץ   - גדעון כהן 

   - ת לפעילויות הצעו

  מעורבות ברכש של המועצה  

  של המועצה" ירוקה"התנהלות   

  של בעלי עסקים במועצה" ירוקה"יזמות   

  חקיקה מקומית  

  תעבורה והסעת תלמידים לבתי הספר  

ועדת איכות הסביבה תקבל  - ין עם הועדה לתכנון ובניה לקיים יחסי גומלגם גדעון הציע 

  .העתקים מבקשות רלוונטיות ותמליץ על החלטתה

  

  :החלטות

הסיור יתקיים ביום שישי  .חברי הועדה יצאו לסיור בנושא מפגעי סביבה במועצה. 1

  .באוטובוס, בעוד כשבועיים, בבוקר

  .השני בכל חודש, יום שלישיכל הועדה תתכנס ב. 2

כיצד הם  אשר יתבקשו להציג, ראשי מחלקות 4מפגש הבא של הועדה ישתתפו ב. 3

  .מקדמים את נושאי איכות הסביבה במחלקותיהם

  .ועדות - חברי הועדה יגבשו רעיונות על תחומי פעילותה של הועדה ועל חלוקה לתת . 4

  .ל"אפרת שטראוס תפיץ דף קשר של חברי הועדה בדוא. 5

  

  

  אפרת שטראוס: רשמה

  
  גדעון כהן: ראיש


