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 27.3.19פרוטוקול וועדת איכות הסביבה רעננה הנדון: 

 

 –יו"ר הוועדה, אלי אלוש, צבי נדב, יפעת אלוני בס, אורן תבור  –אילן כהן נוכחים: 

 מזכיר הוועדה.

את תכולת החוק לגבי עבודת הוועדה  אורן הציג –עבודת הוועדה לאיכות הסביבה 

חברי מועצה,  4המקומיות. הרכב הוועדה: ותפקידיה. מדובר בוועדת חובה בכול הרשויות 

החברים ) עובד בכיר בתחום איכות הסביבה ברשות המקומית, שני נציגי ציבור תושבי העיר

. כמו כן (הוועדהישיבות ל הוספת תושבים בעלי מודעות סביבתיתמתבקשים לבדוק לגבי 

התבקש לפנות שוב  אורן יוזמנו לדיוני הוועדה נציג הארגון הארצי והמשרד להגנת הסביבה.

כמו כן, הוצגו דרכי  לארגון הגג חיים וסביבה כדי לבדוק האם המינויים שלהם כבר בוצעו.

ברשות הפעולה המומלצות לעבודת הוועדה. במהלך דיוני הוועדה ימופו סוגיות סביבתיות 

 והוועדה תידרש לבניית תכנית עבודה לשנים הקרובות.

הציג בפני החברים מצגת מקצועית ממשבר לקיימות אורן  – למידת תחום סביבה וקיימות

)מצ"ב(, וכמו כן, נסקרה בפני החברים מצגת הכוללת את מערך הניהול הסביבתי בישראל, 

היחידה האזורית  –לרבות המשרד להגנת הסביבה, הגורמים הסביבתיים בשלטון המקומי 

 . )מצ"ב( לאיכות הסביבה, והארגונים הסביבתיים בישראל

 : נושאים לדיון בישיבה הבאה של הוועדה

באחריות אורן להציג בפני הוועדה את כול הפעילות בתחום החינוך לקיימות  –חינוך סביבתי 

 בעיר. 

באחריות אורן להציג בפני הוועדה את הפעילות  –גינון בר קיימא )שרון ללא ריסוסים( 

 בתחום שכבר קיימת ברשויות השכנות.

יו"ר ועדה בתחנת המעבר לפסולת ביתית שע"י בני ציון )באחריות תיאום סיור לחברי הו

 לתאם(. הוועדה

  17.00בשעה  2.6.19  ראשוןום י   :ותת הוועדה הבאולישיב יםמועד

 17:00בשעה  15.9.19יום ראשון      

 רעננה. 58, מגדל רכו במשרדי היחידה האזורית לאיכות הסביבההישיבות יע

  

 אורן תבור:  םרש

 

 


