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 כ"ז/כסלו/תשע"ז 
        27/12/2016 

   לדצמבר  12-ועדת סביבה מתאריך ה סיכום ישיבה:
מיכל ווימר לוריא, הדס גנות, דדי , נתן קוסקס, נועה סגל, דורון שידלובדר' מטי צרפתי הרכבי, אילן שדה,  נוכחים:

 ל שפרן, אסף אדמוןגופר, חן סעדה, שמעון קרן צבי, דר' עלית ווי
 חסרים: אלון שוסטר, ארז ארד, קובי גביש, דוב וולפה, גלעד אוסטרובסקי, תלי אוריאלי, דודי הררי, רועי וולר

 נושאים שעלו / החלטות שנתקבלו 

 נערכה הכרות בין הנוכחים -מפגש ראשון של הוועדה בהרכב החדש  .1

 -נקבעו סדרי עבודת הוועדה  .2

 לרבעוןאחת יתכנס  פורום מלא -

 בהתאם לצורך. יבוצע עדכון עבודה לכלל הפורום. -פורום עבודה אד הוק -

ע"פ רמת  קיימת חשיבות להתייחסהעברת מידע בדוא"ל באופן שותף על בסיס רשימת קשר.  -
 שתצוין על הדוא"ל. חשיבות

 2016-2017נערכה סקירה של פעילות הוועדה בשנה האחרונה ביחס לתוכנית העבודה   .3

תנאי ההכרה של תאגיד תמיר, פעילות המשרד להגנת  -נושאים שונים שעולים באופן שותף על הפרקהוצגו   .4
 הסביבה הנושא פיקוח ואכיפה ועוד.

 -2017נערך דיון על נושאי ליבה לפעילות הוועדה לשנת   .5
 הוחלט להמשיך ולהתרכז בפעילויות ונושאים רוחביים המאפשרים מענה לכלל המועצות האזוריות

 פסולת )אריזות/גזם/בניין/עסקית/חקלאית( -

 שטחים פתוחים  -

 התייעלות אנרגטית -

 חקלאות תומכת סביבה -

לעיל. מתוכם יגזרו תוכניות פעולה  5הוחלט כי חברי הוועדה יבחרו עד שלושה נושאי ליבה כמפורט בסעיף   .6
 מפורטות.

 הועדה תחזק פעילות מול תחום תכנון בממ"א בנושא שטחים פתוחים  .7

אחראי  משימות לביצוע 
 לביצוע

ת. יעד 
 לביצוע

אישור 
 ביצוע

 העברת רשימת פרטי קשר של חברי הוועדה לכלל הפורום .1
 אוריאל

ינואר 
2017 

 

בחינה של תמיכה כספית של אגודי ערים בניהול פורום יח"ס  .2
 ואיגודי ערים אזוריים

 אוריאל
פברואר 

2017 
 

 הפצה של מחקר טיפול בזבובים בפרש בע"ח בעזרת צרעות טפליות .3
 אוריאל

ינואר 
2017 

 

  מיידי אוריאל עדכון חברי הוועדה באתר ממ"א .4
חברי  לעיל 5חברי הוועדה יבחרו נושאי ליבה מרכזיים כמפורט בסעיף  .5

 הוועדה
 פברואר

2017 
 

 
 ועדת סביבה, ראשי מועצות, מנהלי סביבהתפוצה: 

 אוריאל בן חייםרשם: 


