ועדת חזות היישוב ואיכות הסביבה
פרוטוקול פגישה מספר  1-13מיום 23.5.2013
נוכחים :עמרי שטרן ,מיכאל ויצמן ,גילה אורן ,כרמל מנחם ,עופר בר,בני וייס,ליאור בר.
חסרה :טלי גאון.
מוזמנים :רז רכס ,שושי שמש.
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חברי הועדה ויו"ר הועדה
 .1.1בוועדה חברים :עמרי שטרן ,מיכאל ויצמן ,גילה אורן ,כרמל מנחם ,עופר בר ,בני וייס ,טלי
גאון .רפרנט הוועד – ליאור בר ,יו"ר הועד המקומי.
 .1.1ליו"ר הוועדה ,נבחר פה אחד והתמנה בני וייס.
 .1.1תודה למתנדבים על הנכונות והרצון ובהצלחה בעשייה שלנו בעתיד.
מועדי כינוס
 .1.1הוועדה תיפגש בימי חמישי בשעה .10:10
 .1.1הפגישה הבאה תתקיים בתאריך  10מאי ,ב 10:10 -אצל מיכאל ברחוב האמירים .19
היכרות ומידע למשתתפים
 .1.1הוצגו למשתתפים תפקידי הוועדה
 .1.1הוצגו למשתתפים כללי התנהלות הוועדה
תקציב הוועדה
 .4.1מעקב ורישום תקציב הועדה ינוהל על ידי יו"ר הועדה
כנסים בנושא
 .5.1מיכאל ייצג את הועדה בכנס שטחים פתוחים שיתקיים ב 17.6-במועצה
 .5.1עמרי ייצג את הועדה בכנס קיימות שיתקיים ב 18.5-במועצה
 .5.1מיכאל ועמרי יעדכנו את הועדה בנושאי הכנס בפגישות הבאות לאחר מכן.
יש צורך במפות  /צילומים של היישוב ככלי עבודה ותכנון של הועדה
דיון בנושא חזות היישוב
 .7.1נערך סיעור מוחות בנושאי חזות היישוב לקראת הכנת תוכנית עבודה בנושא
 .7.1.1בני :טיפול בשטחים ציבוריים וגנים ביישוב -ניראות,
הסדרת שילוט עסקי וכללי בשת"פ עם ועדת תיירות ופיתוח עסקי.
 .7.1.1גילה :הגדלת השטחים הירוקים בהרחבה ,טיפול וטיפוח שטחים ירוקים ביתר
היישוב ,הקמת טיילת בדרך נופית ,טיפול בעצים ברחבי ביישוב.
 .7.1.1עמרי :ניקיון הרחובות (מיידי)  ,חינוך והסברה בקהילה (טווח ארוך)
 .7.1.4מיכאל :פינוי זבל וטיפוח השצ"פ מול בי"ס לחינוך מיוחד ,נקיון הרחובות.
 .7.1.5מנחם :ניקיון הרחובות ומניעת לכלוך בהם.
 .7.1.6עופר :טיפול בגני שעשועים לילדים ,הגשה לשטחים כגון מתקן ספורט ברחוב
האמירים (מגרש כדורגל ישן) ,שיפור מגרשי ספורט ביישוב.
 .7.1.7שושי :גיזום צמחייה בגינות פרטיות שמפריעה למעבר ברחובות ,טיפוח שצ"פים
ושטחים ירוקים ,טיפול בתאורת רחוב.
 .7.1.8רז :הסדרת מיקום ,זמנים ואכיפה של פינוי גזם ופסולת גושית ,תיקון מדרכות
ותיחום ערוגות במדרכות
דיון בנושא איכות הסביבה
 .8.1נערך סיעור מוחות בנושאי איכות הסביבה לקראת הכנת תוכנית עבודה בנושא
 .8.1.1מרכזי מחזור כללים בכל גבעה ,חינוך והסברה לתושבים על איסוף והפרדת פסולת,
הפצת מידע בהתאם
 .8.1.1גילה :טיפול בגזם והפיכת גזם לקומפוסט

 .8.1.1עמרי :השתתפות/סבסוד המועצה/ועד מקומי במתקני קומפוסט לגינות הפרטיות
והסברה בתחום ,הגברת האכיפה בנושאים אלו.
 .8.1.4מיכאל :הדברת מזיקים ומכרסמים בתעלות ביוב ציבורי.
 .8.1.5עופר :פחים להפרדת פסולת בבתי התושבים
 .8.1.6בני :טיפול בתאורת הרחוב חסרה ולא תקינה ,טיפול שורש בבעיית כלבים
משוחררים ומשוטטים ביישוב
 .9משימות לשבוע הקרוב
 .9.1גילה תציג תוכנית לאישור וביצוע מידי של טיפול בערוגות ברחוב הראשי (האמירים) ,תשלח
את התוכנית לעיון הועדה לפני הפגישה הבאה.
 .9.1בני יטפל במפות/צילומים של היישוב.
 .9.1עמרי מטפל בהגדלות של שרטוט קיים.
 .9.4שושי תתאם פגישת תיאום עם ועדת פיתוח ותיירות.
 .9.5כלל חברי הועדה יכינו סדרי עדיפויות לטווח הקצר/הארוך בנושאים שעלו בסעיפים 7,8
לעיל
תודה לחברים ולמשתתפים ולהתראות במפגש הבא ,אנא השתדלו לדייק.
רשם :בני וייס

