
 

 

 

 

 2022- דצמבר

 2022 דצמבר 7 מועצה אזורית מגידו, ועדת איכות הסביבה,  4 פרוטוקול ישיבה

 

  עידית אריאל מאיר טייכנר, הילית שצקין,  מישל חכים, ,  סביבהראש אגף  -הגר ראובנינוכחים: 

 .ערן פרידלר, אורית קורין,  שגית ארזשוקי ליס, : חסרים

 סיכום:

 2022 יניו 3 אושר פרוטוקול ישיבה .1
 

  – 2023שנת ב עבודה נושאי .2
 

בשנת פיתוח במועצה  לחשיבה, דיונים והמלצות לנושאים העביר רי הוועדה התבקשו לחב
 .2023העבודה  

 
, נועה שיתפה נועה אשכול רכזת פרויקטים ויזמויות במחלקת החינוךאירחנו בוועדה את  .3

 :הקיימות בבתי הספר במרחב המועצהבתוכניות אדם סביבה 
 
 בהובלת רשות ניקוז קישוןאימוץ נחלים  –י ספר יסודיים בת .א

 פלגים : נחל שופט .1
 קשת התקווה : נחל תות )בהובלת רט"ג( .2
 יעומרים : נחל קיינ .3

 
תוכנית "יום אחד בשבוע יום אחר..." פעילויות מחוץ למסגרת הכיתתית  –בתי ספר יסודיים   .ב

 של בית הספר.מתוך ראיה מרחבית 
 יום ביער –עומרים  .1
 עומרים )פעילות מקיימת(, קשת התקווה ופלגים. –ות אדמה חו .2
 םהבז האדו .3
 גינה קהילתית .4
 עמק השלום, בשביל מגידו )תוכנית דגל של המועצה( –עמותת לוטם  .5
 דורון ארז -מנהיגות ירוקה, נוער אקטיביסט סביבתי –תיכון  .6
 עם רשות מעלה עירון פרויקטילדים מלמדים ילדים  –תיכון  .7
 תיכון מגידו: ייצור גז אורגני, מזון רטוב שהופכים אותו לגז.גז ב -הום ביו .8
 חנות יד שניה בפלגים .9

 מנהיגויות ירוקות מותאמות גיל בתי ספר .10
 המטרה לא להשתמש – םחד פעמיכלים  .11

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

להרחיב יש מקום לקראת שנת לימודים תשפ"ד, האם אריאל נשאלה שאלה על ידי עידית  .ג
לקיים שולחן עגול  ילויות נוספות בתחום אדם וסביבה,  לרעיונות ופע את מעגל החשיבה

–נציגי ציבור מהמועצה בקשר לפעילויות חינוכיות בתחומי איכות הסביבה  הכולל בתוכו 
בהקשבה לסביבה ובעבודה , ההתייעצויות נעשות עם אנשי המקצוע תשובת הגר בנושא:

 בשיתופי פעולה.
הלימודים החינוך לקראת בניית תוכנית חינוכית לשנת  אגףסיכום: במידה ויהיה רצון מצד 

ועדת איכות הסביבה יו"ר בקשר עם להרחבת מעגל החשיבה, מוזמנים להיות תשפ"ד 
 .על מנת לארגן חשיבה משותפת -מועצה

 
ה לקראת שנת מועצמרחב הבמופעל על ידי החברה להגנת הטבע החוג סיירות קיום  .ד

חוגי  .ונועה אשכול , באחריות הגראריאל ירון עםנושא הבדיקת  –  ,תשפ"ד חוגיםה
 מועצה אזורית מגידו, נסובים בעיקר סביב ספורט ופנאי.

 
 אגף הסביבה מידע שוטף מהגר ראובני: .4

 ניהול שטחים פתוחים: .א
שמורת טבע שאושרה בועדה המחוזית, התקבל קול קורא  –בתות תנינים רז  .1

 חלק מניהול קליטת הקהל.שאיתו יסגרו את שמורת הטבע, ₪  1,000,000ע"ס 
תוכנית דרכים, בוטלה יציאה מג'וערה, כניסה ויציאה תהיה  –אגן נחל שופט  .2

 . הדרכים יהיו דרכי יער.66מכביש 
להפרדת מאגר  מרשות ניקוז כרמל התקבלה תמיכה כספית –מאגר גלעד  .3

 הקולחין ומאגר פירחה.
קח מאיגוד באחריות המועצה. עד עכשיו היה פ –פקח סביבה של המועצה  .4

יתחיל פקח מטעם המועצה  2023החל משנת  ערים, דבר שהקשה על העבודה.
 לעבוד במשרה מלאה בנושאי סביבה 

איכות הסביבה תצביע על הדגשים  תשוועדהיא  של הגר הבקשה –מדדים  .5
 סקר אנרגטי. באחריות מישל. המומלצים למועצה להתעסק בהם.

פתוחים ושיתוף ציבור ניהול שטחים  המועצה קיבלה תעודת הצטיינות על  .6
 .השלטון האזורי  ממרכז 

 ? "שטמשל הצריכת חשמל  הועלה נושא –רמות מנשה  "שטמ .7
 הנושא ייבדק על ידי הגר. , (משולם על ידי הרשות , יש בזבוז "שטכשמ)

 "ש בסולארי.טהמבנוסף תיבדק האפשרות על כירוי 
 קמינים:  .8

איסור בבניה חדשה  יש אפשרות שיישובים באופן פרטני ייקבעו לעצמם על .1
 של קמיני עץ.

 .באחריות הגר, קמיניםב סכנות השימוש  נושאפרסום יופץ במועצה  .2
 
 
 
 

 רשמה : עידית אריאל •
 


