
ד|  1 ו מ    ע

 

 
 
 
 
 

 
 
 תש"פ אדרב א'

26/02/2020 
 9649סימוכין הנ/  

 

 26/02/2020שנערכה בתאריך    2020לשנת    1-ועדת איכות הסביבה ה פרוטוקול  

 נוכחים: 

 יו"ר ועדת איכות הסביבה   -            ניסן ימר יוס

 חבר ועדה   -    ד"ר עופר לוי       

 חבר ועדה   -מר שלומי שיטרית    

 חבר ועדה    -        יאיר רגב    מר 

 מהנדס המועצה  -אינג' אלעד ארזי    

 תושב היישוב   -מר פארי מוטט      

 . תמר גבאי מזכירת מחלקת הנדסה ורכזת איכות הסביבה -כותבת הפרוטוקול

 

 ם  עדכוני :  1נושא  

                   ,וא שקיות כתומותשבנ "תמיר"לאחר פגישה שנערכה עם תאגיד  -שקיות כתומות  •

קבלנים לקבלת הצעות מחיר עבור רכישת שקיות במקביל אנו פועלים מול למספר פנינו 

לפינוי השקיות   שלובכדי לבחון הרחבת חוזה ביישוב  קבלן פינוי האשפה הירוקה הקיים 

ה פגישה עם נציגת הדרכה מטעם תאגיד "תמיר" תערך במועצ עהכתומות. במקביל השבו

   לצורך קמפיין הסברה לתושבים בנושא. 

מבני הציבור שעליהם ניתן להקים  ה מיפוי של כל עמחלקת הנדסה ביצ -אנרגיה סולארית •

 סולארית. בוצעו מדידות ונרשמו נתוני חשמל. מערכות 

והצוות ההנדסי של  מספר פגישות עם קבלנים מהתחום יחד עם מהנדס המועצה  התקיימו 

 וקיבלנו הצעות מחיר מסודרות. המועצה 

 במקביל מח' הנדסה בקשר עם מספר יועצים לצורך ליווי בפרויקט וכתיבת המכרז. 

 בימים אלה אנו מגישים קול קורא למפעל הפיס בכדי לקבל הלוואה למימון הפרויקט. 
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לתושבים מיד לאחר ועדה זו תערך הדרכה חיצונית של המשרד להגנ"ס  -ני איכוה"ס נאמ •

ותסמיך אותם להיות נאמני איכוה"ס. המשתתפים יקבלו תעודת נאמן ותהיה להם סמכות 

 על מפגעי פסולת.  הגנ"ס לדווח למשרד

לאחר בירור מול מנהלת מח' חינוך, יקבעו מועדי הרצאה של מר יאיר רגב לתלמידים  -חינוך  •

  מול מנהלת בית הספר.

 

   שבוע טבע עירוני :  2נושא  

יתקיים שבוע טבע עירוני הוא יפתח בפעילות "דע את מקומך" עם שילוב של   21-28/3/20בין התאריכים 

 פארי מוטט כבר ירחיב על הנושא.   -פעילות על "הבזים האדומים"

 יתקיים יום ניקיון לאומי. באחריות מח' חינוך מול ביה"ס.  -24/3בתאריך 

  -רסם לתושבים ולחלק פרסים לזוכיםתחרות צילומי טבע , לפרעיון נוסף של יו"ר הועדה הוא לקיים 

 באחריות רכזת איכוה"ס. 

 21/3יתקיים בתאריך   -פעילות "דע את מקומך בשילוב "הבזים האדומים"

הרעיון הוא להסתובב בתוך   -במסגרת שבוע הטבע תתקיים פעילות "דע את מקומך" -פארי מוטט

 חיבור של התושבים למקום. היישוב ולמצוא דברים היסטוריים. חסר 

 הפעילות תתחיל במצפור ובמהלך היום תתחבר גם לפעילות על הבז האדום.  

 תושבים.   40-עד כה נרשמו לפעילות כ

 .רטת אודות הפעילות שהוכנה עבור התושביםופארי מציג לחברי הועדה תכנית מפ

 וה"ס. חברי המועצה משבחים את התושבים על רוח ההתנדבות והתרומה בתחום איכ

  

 

 

 


