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מועצה אזורית ועדת איכות הסביבה  ,2020לשנת   2מספר ישיבה סיכום 
 יום ג'  14/6תאריך: ,         מגידו 

נוכחים: הגר ראובני מנהלת מחלקת שח"ם מועצה, שוקי ליס נציג מליאה, הילית 
שצקין נציגת ציבור, מישל חכים נציג ציבור, עידית אריאל יו"ר ועדת איכות 

 .הסביבה

לא הגיעו: אורית קורין נציגת מליאה, ערן פרידלר נציג ציבור, שגית ארז נציגת 
 ציבור, סיגל נציגת ציבור

  2020ינואר מתאריך  1 פרוטוקול ישיבה ושרא .1

קמיני פעלת מלצת ועדת איכות הסביבה בנושא הה: "התקיים דיון בנושא .2
                              .                        לחימום ביתי ברחבי המועצה עצים

 ,          מישל חכים העביר מידע בנושא הקמינים שלאחריו התפתח דיון

יועברו לאחר אישור הפרוטוקול, להמשך טיפול לראש מלצות הסיכום והה
המועצה כאשר המטרה היא לקבוע את מדיניות המועצה לגבי שימוש 

                                                                                                           ם כחימום חורף.בקמיני עצי
המועצה בחסות מחלקת שחם תקיים דיון ציבורי בנושא  2020לקראת חורף 

הרשום מעלה, לאחר מכן כאשר המדיניות תתבסס הנושא יגיע למליאת 
                                                   המועצה לדיון ואישור פעולה בנושא .            

 סיכום:
 שנים ומעלה. 5טווח השינוי המוצע על ידי ועדת איכות הסביבה הינו תהליך  .א
בנושא  לקראת כל חורף, מועצה מחלקת שחם בעזרת העברת מידע לציבור  .ב

קמיני עצים, כיצד זה משפיע על זיהום האוויר, מה מומלץ, מה הם חוקי 
 נה.המדי

, נושא באיגוד עריםבדיקה על ידי הגר  -מדידות זיהום אוויר על ידי פקחים .ג
 ., או ישיםפקחים ועד כמה זה מיושם

בבניה חדשה  איסור על בניית קמין עצים -חקיקת חוק עזר מועצתי בנושא .ד
 ברחבי מועצה אזורית מגידו.

קביעת תאריך יעד למפגש דיון ציבורי בנושא: חימום ביתי בקמיני עצים,  .ה
מנהלת מחלקת שחם בתיאום עם ראש  באחריות הגר – 2020לפני חורף 

 מומחה/ית לדיון זה לפתיחת המפגש.המועצה, מומלץ להביא 
 

 

 

   



 

 

 

 

 מעלה הילית שצקין.  –שימוש בכלים חד פעמיים באזור הביוספרי  .3

 לוווה במצגת על ידי הילית. העלאת הנושא     

 סוכם:

הצעה לשתף פעולה בין קק"ל למועצה אזורית מגידו, כפיילוט ראשון בארץ  .א
אשר יגביר פיקוח על איסור שימוש בכלים חד פעמיים ברחבי יערות בתחום 

 אחריות העלאת הנושא: הגר ראובני. –שיפוט מועצה אזורית מגידו 

 שא נקיון ושמירה על נקיון.בנו 1989משנת חוק עזר  ה ועדכוןבדיק .ב

שיתוף עם מערך החינוך המועצתי להעלאת מודעות סביבתית כבר משנת  .ג
(, צמצום השימוש בכלים חד פעמיים 2020העבודה הקרובה )ספטמבר 

במרחב הפרטי משפחתי והכללי.                                                      
 המסר למשפחה המורחבת. לקחת את חינוך הילדים ככלי להעברת

 שונות: .4

במרחב מועצה האזורית איכות סביבה תחום מעוניינים בתושבים עם קיום מפגש 
 "נאמני איכות סביבה"  מגידו.

 , מומלץ לאחר החגים.הגר + עידית –קביעת תאריך יעד חדש 

 נושאים מוצעים למפגש:

גת , הצחובה ועדת –הכרות עם ועדת איכות הסביבה של המועצה  .א
 פעילות הועדה ע"י עידית אריאל, נציגת מליאה ויו"ר הועדה

 חוק עזר מותאם. .ב

 הגר ראובני -שיח שאלות ותשובות, נושאים לפעילות משותפת ישובית. .ג

 רשמה : עידית אריאל


