ועדת חזות היישוב ואיכות הסביבה
פרוטוקול פגישה מספר  12-14מיום 31.5.2014
לפגישה הוזמנו נציגים מועדת קהילה ורווחה וועדת תירות ופיתוח עסקי.
נוכחים:

ועדת חזות הישוב  :גלית בנדא ,אילן בר ,רון לייש ,גילה אורן ,מיכאל ויצמן,שרית לומהולט-לוי
כרמל מנחם ,טלי גאון ,עומרי שטרן.
ועדת תירות ופיתוח עסקי  :אביטל כהן אהרוני ,אלון שחם ,חיים קרשטט ,טל רז.
על הפרק :
 .1בנית מבנה לצופים בשטח הציפור.

טלי תארה לנוכחים את התהליך שעברה הוועדה שלנו בשנה שחלפה ,במסגרתו הכינה
הצעה מפורטת לכל הנקודות הדורשות טיפול בישוב בהיבטים הנוגעים לחזות הישוב
ולשמירה על איכות הסביבה.
חלק מהתוכנית המפורטת התייחס לתוכנית גינון מסודרת ,שטחים ירוקים וכו ...לאחרונה אנו
מבינים שהוועד מקבל החלטות בנושא הגינון שלא על פי התוכנית שהוכנה ע"י איידן.
לדוגמא – ההתנהלות של הטיפול בשטח הקרוי "הציפור" לקראת טקס יום השואה.
כמו כן הבנו שרוצים להקים בית כנסת ומבנה לצופים בשטח זה .אותנו כוועדה שטרחה על
הכנת תוכנית מקיפה ,מפורטת ועם ראייה לעתיד ,לא שיתפו בהחלטה זו.
בפגישה עם חן המזכיר הובהר שאכן זו התוכנית וקיים תקציב של מפעל הפייס להקמת
המבנה לצופים .יחד עימו נסקרו חלופות נוספות בהם ניתן לבנות את מבנה הצופים.
אביטל – ככל הידוע לי ,מבני גני טרום החובה מתוכננים להיות מרכז בריאות ורפואה.
אלון – ניתן להקים את מבנה הצופים באיזור המבנים הזמניים שהוסרו.
טלי – חשוב היה לנו להכין תעודת זהות לשטח המדובר על מנת להבליט את ערכו המיוחד.
גלית – תעודת הזהות בשלבי הכנה יחד עם שרית .
שרית – מתוך הסקר שבוצע ע"י מכון "דשא" מצטטת " באיזור קציר ..יש קיטוע של רצף החי
והצומח באיזור"  ,כלומר ,גם כך כבר נפגעו שטחים פתוחים.
מיכאל – אם יוקם מבנה הצופים בשטח המדובר ,יהרס ויזדהם המקום ,בעיקר בהכנות
למחנות קיץ.
טל – חשוב לחשוף את תושבי קציר למקום ,על מנת לגייס אותם לעניין .למסור להם מידע
על הקרקעות בקציר וייעודן .עלינו לדעת קודם לכן ,על פי מפות ,מידע זה ורק אז להפגיש
את הציבור.
חיים – מהם המקומות האלטרנטיבים להקמת המבנה לצופים ?

החלטות והסכמות
 .1כל הנוכחים מסכימים על ייעוד "שטח הציפור" כשטח ירוק ושמירתו כריאה ירוקה ואיזור
טיול לעתיד .חשוב לכולנו לשמור על רצף הנוף הפתוח והטבעי ,למרות גודלו המצומצם
בישובנו .אנו ,נציגי שתי הוועדות קוראים לקדם חלופות במבנים ובשטחים קיימים בישוב ,כדי
שניתן יהיה לשמור על " שטח הציפור".
 .2תכנון לטווח הקרוב :
א .אביטל תבדוק בעזרת מפות את הייעוד של  9החלופות הבאות :
אשכול הגנים היישן ,מגרש המסדרים העכשווי של הצופים ,ביתי הספר "פסגת אמיר"
היסודי ,בית הספר "פסגת אמיר" חטיבה עליונה ,שטח מגדל המים ליד מגרש הכדורסל,
מבנה המועצה הלא אוייש ,האזור התפעולי מתחת למחסן של סופר ,מרחב מבני הגבייה
הישן ,השטח בדיור הזמני שבו הוסרו  6המבנים.
ב .לאחר איסוף הנתונים על ידי אביטל ,היא תכין יחד עם גלית ושרית מצגת למפגש עם
הוועד – תוך שבועיים.
ג .טלי ,טל וגלית תדאגנה לתכנון החשיפה העתידית של הנושא לציבור ,תוך עזרה מגופים
חיצוניים מתאימים.
ד .ביום חמישי  12.6בשעה  20:30תתקיים פגישה של כל הנוכחים  .במפגש ייאשרו
הנוכחים את המצגת.
ה .אנו נפגש מהוועד זכות דיבור בישיבה קרובה על מנת להציג את הנושא .לפני הפגישה
יקבלו חברי הוועד דוא"ל מקדים ובו הסבר מכין למצגת.

רשם  :מיכאל ויצמן

