ועדת חזות היישוב ואיכות הסביבה
פרוטוקול פגישה מספר  10-14מיום 8.5.2014
נוכחים :מיכאל ויצמן ,גילה אורן ,בני וייס ,כרמל מנחם  ,עופר בר ,עומרי שטרן  ,טלי גאון וליאור בר.
מוזמנים :אילן בר ,שי דהרי  ,גלית בנדא ,סנונית  ,רז רכס.
נערך סבב הכרות בין כל המשתתפים  ,בעיקר החדשים .

על הפרק :
 .1בחירת יו"ר חדש לוועדה
 .2ייעודו של שטח הציפור .
הועדה הוקירה תודה לבני על פועלו בוועדה ואיחלה לו בהצלחה בהמשך הדרך.
נשאלה השאלה מי מוכן לקחת על עצמו את תפקיד היו"ר ?
כלל חברי הועדה הנוכחים ,ללא יוצא מן הכלל  ,לא היו מוכנים לקחת את התפקיד על עצמם.
התפקיד הוצע לשי דהרי ,
שי :חשוב לי לדעת שאם אני לוקח על עצמי את התפקיד  ,מדובר בתפקיד " אמיתי” עם יכולות
לעשות ולא תואר בלבד !  ,כלומר יש תקציב שניתן להוציא לפי סדרי עדיפויות שהוחלטו.
ליאור  :מדובר בוועדה עם תקציב לא קטן ובהחלט יש מה “לעשות ".
שי הציג את עצמו וסוכם שלאחר בדיקת הנושא עם עצמו בימים הקרובים ופגישה עם חן ייתן תשובה.

שטח הציפור :
מיכאל נתן סקירה על החלטות הועדה משנה שעברה בנוגע למבנה הצופים ושטח הציפור שלא
יושמו עד היום( פינוי קרונות ומכולות ) .
בנוסף הביע את מורת רוחו מאי שיתוף הועדה בהכנות לטקס יום השואה באתר "הציפור" .
מיכאל  :מדוע לא ניתן היה לתפוס שתי ציפורים במכה אחת ? גם ניקוי השטח כפי שהחליטה הועדה
בעבר וגם הכנת השטח לטקס ? מי היה אמור לקשור בין הקצוות ?
הוחלט – החל מהיום כל אירוע בשטחים פתוחים יבוצע בשיתוף ועדת חזות הישוב.
ליאור  :הועדה לא יכולה להרשות לעצמה לומר רק מה לא ! על הועדה לומר מהן האלטרנטיבות .
עומרי  :גם אמירה אשר בסיסה הוא " זהו שטח ירוק וככזה אנו משמרים אותו " זוהי אמירה בפני
עצמה .

טלי :אני לא מכירה את כל הפרטים  ,אני רוצה לראות את התוכניות ולדעת מהן האלטרנטיבות לפני
שאני מביעה את דעתי ומחליטה.
סוכם  :למפגש הבא ביום חמישי ה  15.5.2014יובאו התוכניות  ,נשמע על האלטרנטיבות ונמשיך
בדיון .בנוסף עד שהועדה לא תביע את דעתה בנושא לא יקבעו עובדות חדשות בשטח.

רשם  :עומרי שטרן.

י

