ועדת חזות היישוב ואיכות הסביבה
פרוטוקול פגישה מספר  2-13מיום 30.5.2013
נוכחים :עמרי שטרן ,מיכאל ויצמן ,גילה אורן ,בני וייס.
חסרים :טלי גאון ,כרמל מנחם ,עופר בר ,ליאור בר.
מוזמנים :אילן בר.
 .1אישור פרוטוקול קודם
 .1.1פרוטוקול מספר  1-13מיום  23מאי  2013אושר פה אחד.
 .2הוצגה למשתתפים רשימת תפקידי הוועדה כפי שהוגדרו ע"י הוועד המקומי
 .3קורס פקחים
 .3.1יש אפשרות לשלוח אנשים לקורס בשיתוף המועצה
 .3.2תצא פניה לרשימת המתנדבים לוועדה
 .3.3בני יברר עם מנחם השתתפות שלו
 .4מועדי כינוס
 .4.1הפגישה הבאה תתקיים בתאריך  6יוני ,ב 20:30 -אצל עמרי ברחוב הדגן .17
 .4.2לתשומת לב החברים בתאריך  20יוני לא תתקיים פגישה.
 .5נזק לצמחייה בשטח ציבורי
 .5.1הוועדה מתבקשת להגדיר מחירון לנזקים שנגרמים לצמחייה/גינון בשטחי ציבור
 .5.2גילה מטפלת בנושא בסיוע גורם מקצועי ,תציג מחירון בפגישה הקרובה
 .5.3ניתן לפנות לנציג קק"ל ,אוהד0507489933 ,
 .6הסברה לתושבי קציר בנושא כלבים משוחררים
 .6.1מיכאל יזם והציע רעיון לפעילות קהילתית בנושא – התקבל ואושר פה אחד.
 .6.2מיכאל ירכז הפעילות הכוללת חלוקת פליירים ,החתמה על טופס התחייבות ועוד
 .6.3מיכאל יפנה לגיל עמל במטרה לגייס את הצופים לפעילות
 .6.4בני יטפל בתקציב  ₪ 2,500לנושא מול הועד/חן
 .7כנסים בנושא
 .7.1עמרי יצג את הועדה בכנס קיימות שהתקיים ב 28.5-במועצה
 .7.2נמסר עדכון לוועדה
 .7.3עמרי יזמן את אחראית איכות הסביבה במועצה ,נעה ואת האחראית על הפרדת פסולת,
טל ,לפגישה של ועדת חזות היישוב ,מועד ייקבע בהמשך ,בטיפול עמרי.
 .7.4יש מצגת בנושא באתר המועצה
 .8גינון ערוגה ברחוב האמירים
 .8.1גילה הכינה תוכנית מקצועית לנושא זה – התקבל ואושר ,יהווה אב טיפוס לרחובות אחרים
בהמשך.
 .8.2הנושא יבוצע כפרויקט בהובלת גילה
 .8.3גילה תכנס צוות מקצועי לתכנון מפורט הכולל לו"ז ותקציב לביצוע מיידי ,תגיש תוכנית
בפגישה הקרובה.
 .9תוכנית עבודה שנתית
 .9.1בפגישה הבאה ייערך דיון בעניין תוכנית עבודה עד סוף השנה
 .9.2חברי הוועדה מתבקשים לתעדף את הנושאים עליהם סוכם (ראה נספח)
 .9.3הכוונה להגיש תוכנית עבודה לאישור הועד המקומי תוך שבועיים
 .10פסולת גושית
יש תחושה כללית של מרווחי זמן גדולים מדיי בין המועדים של פינוי הפסולת
.10.1
הגושית
הועלתה בעיית יידוע/פרסום לתושבים שחלקם לא מקבלים מידע בנושא
.10.2

בני יברר אפשרות לשיפור העניין מול הוועד המקומי
.10.3
 .11לתשומת לב :המפגש הבא יחל בשעה  20:30בכל פורום ,נא לדייק ,תודה.

נספח :רשימת הנושאים לצורך הכנת תוכנית עבודה.
דיון בנושא חזות היישוב
נערך סיעור מוחות בנושאי חזות היישוב לקראת הכנת תוכנית עבודה בנושא
בני :טיפול בשטחים ציבוריים וגנים ביישוב -ניראות,
הסדרת שילוט עסקי וכללי בשת"פ עם ועדת תיירות ופיתוח עסקי.
גילה :הגדלת השטחים הירוקים בהרחבה ,טיפול וטיפוח שטחים ירוקים ביתר היישוב ,הקמת
טיילת בדרך נופית ,טיפול בעצים ברחבי ביישוב.
עמרי :ניקיון הרחובות (מיידי)  ,חינוך והסברה בקהילה (טווח ארוך)
מיכאל :פינוי זבל וטיפוח השצ"פ מול בי"ס לחינוך מיוחד ,נקיון הרחובות.
מנחם :ניקיון הרחובות ומניעת לכלוך בהם.
עופר :טיפול בגני שעשועים לילדים ,הגשה לשטחים כגון מתקן ספורט ברחוב האמירים
(מגרש כדורגל ישן) ,שיפור מגרשי ספורט ביישוב.
שושי :גיזום צמחייה בגינות פרטיות שמפריעה למעבר ברחובות ,טיפוח שצ"פים ושטחים
ירוקים ,טיפול בתאורת רחוב.
רז :הסדרת מיקום ,זמנים ואכיפה של פינוי גזם ופסולת גושית ,תיקון מדרכות ותיחום ערוגות
במדרכות
דיון בנושא איכות הסביבה
נערך סיעור מוחות בנושאי איכות הסביבה לקראת הכנת תוכנית עבודה בנושא
מרכזי מחזור כללים בכל גבעה ,חינוך והסברה לתושבים על איסוף והפרדת פסולת,
הפצת מידע בהתאם
גילה :טיפול בגזם והפיכת גזם לקומפוסט
עמרי :השתתפות/סבסוד המועצה/ועד מקומי במתקני קומפוסט לגינות הפרטיות והסברה
בתחום ,הגברת האכיפה בנושאים אלו.
מיכאל :הדברת מזיקים ומכרסמים בתעלות ביוב ציבורי.
עופר :פחים להפרדת פסולת בבתי התושבים
בני :טיפול בתאורת הרחוב חסרה ולא תקינה ,טיפול שורש בבעיית כלבים משוחררים
ומשוטטים ביישוב

רשם :בני וייס

