
 

 

  7.6.21שהתקיימה בתאריך  איכות סביבהפרוטוקול וועדת 

 

 נוכחים:

 ראש המועצה –לין קפלן 

 –וחבר הועדה, רותם ריעני  חבר מועצה –אבי אליהו יו"ר הועדה וחברת מועצה,  –אילה רבין 

חזות אחראי  –רגב אדרבי וחבר הועדה,  חבר מועצה  –וחבר ועדה, דוד חיות  חבר מועצה 

 ., דדי דהן מזכיר המועצה הדוברת המועצ –רונית נחום המושבה, 

 תושבת )צופה(. – טוראיל עוזי סגל, יהודית ,דביר מנהיימר חברי הועדה: נציגי ציבור 

 לא הגיעו  –נציגי  הומנו

 

מובילה כי היא פתחה את הישיבה, ברכה את המשתתפים והדגישה  ראש המועצה לין קפלן

משתפת ומובילה בכל  התחומים ובוודאי בנושאים הקשורים רשות את הרשות להיות 

ברכת יוזמות ורעיונות חדשניים והנושאים מלאיכות חיי התושבים. הדגישה בדבריה כי היא 

 בפני המשתתפים מספר מיזמים ונושאים שקודמו לאחרונה:וסקרה  ייבדקו לגופםו שיועל

 שלוש פעמים בחודש –במקום פעמיים בחודש  50%-ב  מיחזורמכלי ההגדלת קבלן  •

 יציאה למרכז גזם ולמכרז מיחזור )קרטוניות, כתומים ועוד( בשלבים של         •

 (ולנתב את הקיימות)הקמת פינות מיחזור מרכזיות ל –קול קורא הגשת  •

 כיועצת מחזור מיכאלה פולנסקי כניסת  •

 אופירה עציון. למועצהיועצת נוף התקשרנו עם 

 ממתיחנים להרשאה תקציבית.ף בגני הילדים מדיחי כליםלנושא קול קורא  הוגש •

 מול היועמ"ש. בנושא חוקי העזרמועצה ב פעילותנעשית  •

       יציאה לקראת   שיתוף תושביםנמצאים בהליך  –פרוייקט פוטו וולטאי בעיצומו של

 .למכרז

 .מקדמים פרוייקט של המשך רישות שבילי אופניים 

 

       שיתוף תושביםבוצע הליך  –פרוייקט רכב שיתופי מקדמים 

       שיתוף תושבים ויציאה למכרזבוצע הליך  –פרוייקט סיבים אופטיים מקדמים 

  שיתוף תושביםנמצאים בהליך  -גינה קהילתיתמקדמים פרוייקט 

 

 סקר את נוסא המחזור בישוב. –רגב אדרבי 

 נתן סקירה קצרה בנושא פיקוח.  – דדי דהן

  moked@tel-mond.muni.il/  כתובת מייל :   52/  רחוב הדקל   09-7774100טל': 
 



הציגה מצגת בה ציינה את חשיבות השמירה על איכות , יושבת ראש הוועדה אילה רבין

הדורות הבאים תוך שימוש מושכל הסביבה ופיתוח בר קיימא בישוב בין השאר,  למען 

 במשאבים סביבתיים, כך שיענו על הצרכים בהווה אך ישמרו גם לדרות הבאים.

מסר של דרך ארץ לסובב ולסביבה, שומר על בריאות התושבים, חוסך משאבים, מעלה את 

איכות החיים ורמת החיים. תורם לכלכלה טובה יותר ולחברה טובה יותר, מביא להתחדשות, 

יוצר דו שיח סביבתי המגיע לכל שכבות הציבור ועשוי ליצור שיתופי  ות ויצירתיותלחדשנ

 פעולה מושך אוכלוסייה איכותית ליישוב ועוד.

ציינה שתפקיד הוועדה להציף ולדון בנושאים בעלי חשיבות ציבורית בתחום איכות הסביבה 

נטים ולהוביל לשינוי ופיתוח בר קיימא. ליזום, לפעול, להמריץ ולרתום את הגורמים הרלוו

בעזרת המועצה והציבור ובכפוף למשאבים. ציינה שזו וועדה שתפקידה להירתם לעשייה 

 .תוך הצב יעדים ומטרות שיניבו תוצאת

 

חושב שיש יו"ר הועדה בקשה מכל הנוכחים להציף ולהעלות נושא אחד שמציק לו ושהוא 

 לקדם.

 

 להלן הנושאים שהועלו:

 ן בר קימא" ופינה קהילתית.ו"גיננושא הגינון בכללותו.  :עוזי סגל

 

לא מפוזרים ברחבי הישוב וגם  .כל המתקנים שלחזור יהיו מרכזי מחייבים ש : חיות דוד

 וקידום טכנולוגיה בפחים ירוקים  שתהיה גישה לחניה ליד.

 

כיום זה לא חייב להיות פיקוח, פרקטיות, פיקוח אפקטיבי ויותר פעיל בישוב.  אליהו: אבי

 זורים חקלאיים )שיתוף פעולה עם המועצות השכנות(.לטיפול: נושא שריפות בא  נראה.

 

 –וממנו לגזור אסטרטגיה לזמן ארוך  –קודם הגדרה של מהו החזון  חייבים  :דביר מנהיימר

. מוכן לבדוק בנושא שניתן להיעזר בהם יש מלגות לנושא מנהיגות חברתית ואיך ליישם.

 בהתאם.וליידע 

 

יש הרבה נקודות בישוב הזקוקות לניקיון ולטיפוח. יש למפות את כל המקומות  רותם ריעני:

 ולטפל.

 

כל פעולה, כל תכנית שעושה שינויים. ב קיימות ואיכות סביבה לערב חשוב  :טוריאל יהודית

 .וכו' גינון סטרילי דורש ידע, מביא גם פרנסה –מכירות יד שניה 

 



ומזמינה כל אחד מהמשתתפים להעלות בישיבה הבאה נועלת את הישיבה   - איילה רבין

ציון אם יש גיבוי יעול, י תוך מתן דרכי פעולה/ נושא אחד אותו הוא חושב שיש לקדם

נבחר נושאים אילו מטרה לקבל החלטה כאשר ה נדרשים, תקציב ולו"ז  חקיקה, משאביםל

 .לקדם תוך התחשבות במשאבים הקיימים

 

לחה לוועדה ושיתוף פעולה פורה ולא פחות חשוב שחברי הועדה ייהנו מעבודת מאחלת בהצ

 הצוות ומהדרך. 

 םכאנא אישור.    20:00בשעה  7.7.21הישיבה הבאה תתקיים בתאריך : 


