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  2/6/11//1ביום  , שהתקיימהאיכות הסביבהל של הועדה 1מישיבה מס' דיון  פרוטוקול

 מועצה האזורית גוש עציוןחדר הישיבות בב //:10בשעה 

 

רכז הטמעה של עדי אריכא, חבר המליאה;  יואב בינט,סגן ראש המועצה; משה סוויל, השתתפו: 

 והח"מ.פקח חוקי עזר; מני סקולניק, מנהל האגף התפעולי; פינצ'י הרשלר, פרויקט ההפרדה; 

 .יו"ר הועדה –אלי דרור נעדרו: 

 

 נושאים ודיון:

סקירה; הוחלט כי נושא  – , שיתוף הפעולה עם הגורמים במועצהתכלית פעילות הוועדהמטרות,  .1

 , בכינוס הוועדה הבא, בהשתתפותו של היו"ר.זה יעלה שוב

, ועל הנושאים שהועלו 2/2/11//1עדכון על ביקור מנהל המחוז במשרד להגנת הסביבה ביום  .2

 בדיון. 

שיתוף הפעולה עם , ילות פקח חוקי עזר ואיכות הסביבהפעחוקי העזר של המועצה, סקירת  .1

 .וצפי להמשך הפעילות, הכשרה וסיום כתיבה של נהליםהמזכירים והישובים, 

 .המועצה בנושא זבוב החול )לשמניה(סטטוס פעילות  .4

 התמודדות המועצה עם כלבים משוטטים.בסקירה ודיון  .5

 הפרדה במקור.פרויקט ה –סקירה  .2

נתונים סביבתיים לתושבים )מים, ניטור אוויר, והדגש על הצבת  שדרוג אתר אינטרנטסקירה על  .7

 סברה לתושבים וועדות.האנטנות וכו'(, במקביל לפעילות 

 ועיקרי הנתונים הסביבתיים שנמצאים במוקד.  למועצה,  1/2הקמת מוקד  .8

כל חודש, זה ארבעה חודשים,  %/1חסכון של  –ה סקר אנרגיה במועצ סיום והטמעת תוצאות .9

  בצריכת האנרגיה במועצה.

אלש"ח  /2 –של משרד התמ"ת לפרויקט החלפת מזגנים בקול קורא  זכתה המועצה 2/12בשנת  ./1

 אלש"ח. //1של  עצמית למול השקעה

 .2/12לשנת המועצה לישראל יפה של כוכבי יופי  5זכיית המועצה בפרס ציון  .11

הכשרת עובד מים במט"שים ומתקנים; עובד יצא לקורס דוגמי רק לאחרונה  –הכשרת עובדים  .12

 לוכדי כלבים; רכז ההטמעה במקור עובר קורס קציני איכות הסביבה.בקורס 

 .קידרצו שמירת הניקיון ב -כון עד .11

 

  
 רשם: רועי וולר, מנכ"ל המועצה

 ראש המועצה, דוידי פרל העתק: 
 חברי הוועדה

 איכות הסביבה[ועדת ]תיק  


