ועדת חזות היישוב ואיכות הסביבה
פרוטוקול פגישה מספר  11-14מיום 22.5.2014
נוכחים :מיכאל ויצמן ,גילה אורן ,טלי גאון ועומרי שטרן .
מוזמנים :גלית בנדא.

על הפרק :
 1המשך פעילותה של הועדה.
 .2עתיד שטח הציפור
 .3מרכזי מחזור
 .4תקציב ועדת חזות הישוב
אושר פרוטוקול ישיבה  10-14מתאריך 8.5.2014

1א .לנוכח העובדה שכרגע אין מתנדב אשר מוכן לקחת על עצמו את תפקיד יו"ר החליטה הועדה
להתנהל ללא יו"ר מכהן.
 1ב.בישיבה הקרובה נצביע על קבלת חברים חדשים לוועדה ( מועמדים  :גלית בנדע ,שי דהרי
ואילן בר).
2א .ניתנה סקירה קצרה על פגישתנו הבוקר עם חן רייך בנוגע לאפשרויות העומדות על הפרק בכל
הנוגע לבניית מבנה חדש לצופים.
להן בקצרה האפשרויות כפי שהוצגו בפנינו ואו הועלו עלידנו :
 .1הריסת  3מבני אשכול הגנים ליד המכולת ובניה במתחם הנ"ל – בימים אלו מתנהל מו"מ מול
משרד השיכון בכל הנוגע לגבי עתיד מבניים אלו .
 .2שימוש במתחם ביה"ס פסגת עמיר לאחר פינוייו הצפוי בסוף שנת הלימודים הבאה(קיץ .)2015
 .3שימוש משותף במבנה מועדון נוער חדש בגבעה מרכזית .
.4שימוש במבנה מועצה ישן .
 .5בניה במתחם דיור זמני ,בחלק הצפוני ,במיקום בו היו בעבר ארבע מבנים אשר נהרסו.
לסיכום :
הרושם הכללי היה שאפשר וניתן למצוא חלופות למבנה צופים בשטחיים קיימים ללא הרס של
שטחים "ירוקים " ( שטח הציפור ) .כמו כן הייתה תמימות דעים שהחלופה הטובה ביותר בפרק הזמן
הקצר בו ניתן לנצל את כספי מפעל הפייס היא הבניה במתחם אשכול גנים הישן.

להמשך טיפול :
2ג .הועדה תכתוב ת.ז לשטח הציפור ע"מ להציג לציבור את ערכי הטבע הנוף והארכאולוגיה אשר
קיימים בתא השטח הקטן הנ"ל -באחריות גלית .
2ד .הועדה תקיים ישיבה\ות משותפת\ות עם ועדות קהילה ורווחה תירות וחינוך ע"מ לגבש דעה
מוצקה בנושא – באחריות עומרי לתאם
2ה .לאחר גיבוש דעה נגיע לישיבת הועד הקרובה ע"מ להשמיע את קולנו.
3א.כהכנה להגעתנו לישיבת הועד הקרובה טלי תשלח לכל הנוכחים את התוכנית להקמת מרכזי
מחזור ע"מ שהועד יוכל לאשררה והתוכנית תצא לדרך.
4א .ע"מ שהועדה תוכל להמשיך בעבודתה יש לבקש מחן את תקציב הועדה לשנת  2014והוצאות
שהיו עד לסוף חודש מאי.

רשם  :עומרי שטרן

