ועדת חזות היישוב ואיכות הסביבה
פרוטוקול פגישה מספר  3-13מיום 6.6.2013
נוכחים :עמרי שטרן ,מיכאל ויצמן ,גילה אורן ,בני וייס ,טלי גאון ,כרמל מנחם ,עופר בר ,ליאור בר.
מוזמנים :ג'אדר ורבה.
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אישור פרוטוקול קודם
 .1.1פרוטוקול מספר  2-13מיום  30מאי  2013אושר פה אחד.
החל טיפול בתאורת רחוב ,כרגע משקמים עמודים פגועים ברחוב הגורן( .הרחוב היה חשוך
בחלקו במשך מספר שנים)
קורס פקחים
 .3.1אין הענות בינתיים מצד מועמדים נוספים
 .3.2תצא פניה לרשימת המתנדבים לוועדה
מועדי כינוס
 .4.1הפגישה הבאה תתקיים בתאריך  14יוני ,ב 20:30 -אצל טלי ברחוב האלון .53
 .4.2לתשומת לב החברים בתאריך  20יוני לא תתקיים פגישה.
נזק לצמחייה בשטח ציבורי
 .5.1הוועדה מתבקשת להגדיר מחירון לנזקים שנגרמים לצמחייה/גינון בשטחי ציבור
 .5.2הועבר למזכיר היישוב נוסחה לחישוב נזק לעצים
 .5.3טלי מבררת במועצה/יישובים אחרים
הסברה לתושבי קציר בנושא כלבים משוחררים
 .6.1מיכאל יזם והציע רעיון לפעילות קהילתית בנושא – התקבל ואושר פה אחד.
 .6.2הכוונה בשלב ראשון להעלות את המודעות בקרב התושבים/בעלי הכלבים
 .6.3מיכאל ירכז הפעילות בנושא
 .6.4בני יטפל בתקציב  ₪ 2,500להדפסת חומרי הסברה לנושא מול הוועד/חן
גינון רחובות
 .7.1גילה מרכזת צוות מקצועי לטיפול בנושא זה בשיתוף אנשי מקצוע מתנדבים ,הוועדה
מברכת את המתנדבים על התרומה.
 .7.2ג'אדר הציג את התפישה לגבי תכנון הגינון לטווח ארוך .הכוונה להימנע מביצוע שגוי בטווח
קצר שיגרום לאובדן משאבים כספיים.
 .7.3ג'אדר הסביר כי יש צורך במיפוי מפורט של שטחי הגינון ביישוב ,הערכה כי נדרשת חצי
משרה לזמן מוגבל לביצוע המיפוי ( K5לחודש)
 .7.4גילה תגייס מועמד מתאים בשבוע הקרוב ,המלצה לבוגר רופין בתחום
 .7.5ג'אדר ינחה מקצועית את הביצוע ויגדיר תוצרים נדרשים.
 .7.6במקביל לביצוע המיפוי ,יוחל מיידית טיפול ברחובות הראשיים של  2הגבעות בהתאם
למסקנות המיפוי.
 .7.7ליאור מתבקש לאשר תקציב לעניין ,יועלה בישיבת ועד הקרובה.
תוכנית עבודה שנתית
 .8.1בפגישה הבאה ייערך דיון בעניין תוכנית עבודה עד סוף השנה
 .8.2בני יעביר  excelלחברי הועדה לצורך הדיון
 .8.3חברי הוועדה מתבקשים לתעדף את הנושאים עליהם סוכם
 .8.4הכוונה להגיש תוכנית עבודה לאישור הועד המקומי תוך שבועיים
הודעות לציבור
 .9.1הועלתה בעיית יידוע/פרסום לתושבים שחלקם לא מקבלים מידע בנושא
 .9.2בני יברר אפשרות לשיפור העניין מול הוועד המקומי
 .9.3רשם  :בני וייס

