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 2019פברואר  18שני  יום
 

 איכות הסביבהפרוטוקול  ישיבת ועדת 
 בחדר הישיבות 17:45שעה  18.2.19/  מתאריך  1מס' 

 
 יו"ר הועדה -   מר שי בנימין משתתפים:

 היחידה לאיכות הסביבה שורק. -   מר אבי ברכה  
 נציג ציבור -  מר יהונתן היימן  
 רווחה - גב' רננה סתוי נחמיאס  
 היחידה לאיכות הסביבה שורק. -  ' ניצה קרניאלגב  
 נציג ציבור -  מר עופר מזרחי  
ן     מזכירת הועדה מועצה. -  גב' שושי בן שמעו

 מנהל אגף החינוך. -   מר יואב שור
 לקק" -   מר גידי בשן   
 המשרד להגנת הסביבה -   מר יואב גואל  

 
 

 חברת מועצה -  גב' אורית שרף חסרים:
 חבר מועצה. -  וטי חזיזהמר מ  
 חבר מועצה -   מר אבי חיים  
 נציגת ציבור -  גב' אביבה קוגוס  

 
 

 על סדר היום:
 
 סקירה של מטרות הועדה. 1
 סקירה של ראש היחידה לאיכות הסביבה. 2
ן .3  דיו
 

 :  1סעיף 
 

 מציג את חוק פקודת העריות ותפקידי הועדה:  שי:
 ל במפגעיםוטיפ .1

 + קיימות. יוזמות סביבתיות .2

 עידוד שימוש בתחבורה ציבורית. .3
 

. 28.10.19. 19.8.19, 17.6.19. 15.4.19במהלך השנה יתקיימו ישיבות נוספות: 
16.12.19 

ועדות סביבתיות ארצי. 1.3.19ביום שישי   יתקיים כנס 
 

 : 2סעיף 
 

 הציג את פעולות היחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק. אבי:
ן, פלסטיק, זכוכית, את פעילות הר         נייר, קרטו  שות בנושא מחזור במבשרת: 
        ,  הפרדה במקור )פחים כתומים(
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 : פינוי פסולת לאתר חרובית: מקסימום עוד שנתיים.יואב גואל

מציע לחבר את מבשרת לתכנון של אתר הטמנה יחד עם החברה הכלכלית של 
 בית שמש, ומטה יהודה.

 
 איסוף פסולת אלקטרונית: בתוך שבועים תתקיים פגישה עם  המשך דיון:
ולאחר מכן עם מח' מ.א.י ולאחר מכן יחתם הסכם עם                     אקומיוניטי 
                  .  אחת מהן

 
 
 

 גידי בשן:
סלול. שביל כזה שביל סובב מבשרת קק"ל אין התנגדות לל :סובב מבשרת

 חשוב שיהיו חיבורים מהסובב לתוך הישוב.טובה יותר. ֿ מאפשר נגישות 
ויעל אלישר ואברהם שקד  ..להציג בועדה מציע להזמין את זאב הכהן 

 קק"ל לא נוטעת בימים אלה. נטיעות:
מחלות , עקב מניעת נזקים של שלג, מניעת שריפותהמטרות הן  :צמחיה דילול
 .עידוד צמחיה טבעיתו עצים

 
 
 
 
 

 רשמה: ניצה קרניאל
 יכות הסביבה שורקהיחידה לא 

 


