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 הועדה לסביבה וקיימות  18-2017ועדות עבודה נושאיות לתוכנית עבודה  סיכום ישיבה:

דדי גופר. התייעלות  -איתי שני, קובי גביש, הדס גנות, מיכל וימר לוריא. פסולת -שטחים פתוחים נוכחים:

 , שמעון קרן צבי.דורון שידלוב -אנרגטית

 

 נושאים שעלו / החלטות שנתקבלו 

 אלש"ח. 400אושר מיזם משותף "מרחב כפרי בר קיימא" עם משרד להגנת הסביבה במימון כולל של   .1

 המימון מתחלק לשלושה תחומים

 אלש"ח 200שיפור וקידום אתר האינטרנט ויישום מערכי הטמעה בסך של  -שטחים פתוחים .1

ליישום פעילות בתחום שטחים פתוחים, התייעלות אנרגטית ותכנון בר קיימא  -. יועצים חיצוניים2

 אלש"ח 100ביישובים בסך 

 אלש"ח. 100קידום הנושא במועצות האזוריות בסכום של  -. התייעלות אנרגטית3

 יש לציין כי למרות חתימת החשב, טרם נחתם חוזה!

אלון רוטשילד מהחברה להגנת הטבע הציע לצאת בקול קורא משותף בנושא מגוון ביולוגי בהמשך לזה שיצא   .2

 לפני שנה בשיתוף מרכז המועצות, החל"ט וקרן ברכה. 

אלף  25: הוועדה תבחן אפשרות לשיתוף מימון דרך תקציב המיזם המשותף. תמהיל המימון עומד על הוחלט

 , רט"ג(.שקלים מכל גוף )ממ"א, חל"ט

יש לאפיין צרכים מיידים  -בתחום השטחים הפתוחים הוצע להעמיק בנושא "פעילות מול בעלי עניין נוספים"  .3

 כגון פעילות המועצות מול משרד החקלאות וצה"ל. 

 : חברי הוועדה יציעו משימות בהתאם.הוחלט

וכמויות במרחב כפרי וכן שיטות שיכלול ניתוח עלויות  2017: להתמקד בנושא גזם לשנת הוחלט -פסולת  .4

וטכנולוגיות מומלצות שבסופן יצא מסמך המלצות למועצות. המסמך יוצג ביום עיון ייעודי בסוף התהליך. 

 הצוות יבחן צורך בשימוש ביועץ חיצוני.

ׂ ( TORהתייעלות אנרגטית הינו תחום עיסוק חדש בממ"א. בהתאם למימון יוכן מסמך תוצרים נדרשים )  .5  ׂ

 מורה נבוכים בהתייעלות אנרגטית "מחסכון לעצמאות". -יועץ חיצוני להובלת מסמךהצוות ל בשיתוף

6.   

אחראי  משימות לביצוע 
 לביצוע

ת. יעד 
 לביצוע

אישור 
 ביצוע

 בוצע מיידי אוריאל של תוכנית העבודה לחברי הועדה העברת קבצים דיגיטליים .1

  01/03/17 חברי הועדה הבהרות תובנות ותוספות -העבודה מעבר על תוכניות .2

  מתמשך אוריאל קביעת לו"ז להמשך פעילות  .3

4.     

9.     

 

 .מועצות אזוריות ועדת סביבה,יו"ר, מנכ"ל, תפוצה: 

 אוריאל בן חייםרשם: 


