2.4.2019
ועדת איכות הסביבה צור הדסה – ישיבה ראשונה
נוכחים :יאיר – יו"ר ועד צור הדסה ,אילנית פליישר ,יואב גואל ,שמוליק ידוב ,פזית שביד ,תומר רגב ,עמיאל ווסר,
נעם אגמון ועפר מרדר.
 .1ועדת איכות הסביבה הינה ועדה ממליצה לוועד הישוב ותפקידה להעלות רעיוינות לפעולה.
 .2הוועדה תעלה רעיונות מבוססים לוועד.
 .3בתקציב הישוב קיים תקציב לנושאי איכות הסביבה.
תקציבים נוספים יגוייסו ממקורות חיצוניים.
 .4הוועדה תשאף לשיתוף התושבים בחיי הציבור בנושאי איכות הסביבה.
 .5הוועדה תשאף לחבר את התושבים לסביבה בתוך ומחוץ לישוב.
נושא הסביבה הוא חלק מה DNA-של הוועד בהתנהלות חיי היום יום ובקהילה.
 .6הוועדה שואפת להטמיעה את נושאי איכות הסביבה באופן רוחבי בכל מערכות הוועד כמדיניות כולל תוכנית
רב שנתית.
 .7בשיתוף וועדת חינוך של הישוב והמועצה נושאי איכות הסביבה יהוו חלק מההתנהלות של בתי הספר בישוב.
שאיפה לתהליכים שיטתיים בגני הילדים ובבתי הספר ,בניית תקציבים .כתיבת פרוייקטים מסודרים ,תוכניות
עבודה ,שותפים אפשריים ולהציגם למועצה.
 .8בשכונת הסנסן:
עבודות הגמר למרחב הציבורי יבוצעו תוך מספר חודשים.
תקום גינה קהילתית במימון של קול קורא.
 .9שכונת המקב"ת תקוע חזק ולא צפוי להשתחרר בקרוב .למרות זאת יש להיות עם האצבע על הדופק .תוכניות
השכונה הן ל 1,450-יחידות דיור בצפיפות גבוהה.
 .10שכונה ב 600( 2יחידות דיור) מתוכננת משמאל לכניסה המשרחית (מתחם הזיתים).
 .11הוועדה תפעל להמשיך ולקדם את התחבורה הציבורית.
אחרי הפסח יסע שאטל הלוך וחזור  15פעמים ביום בין צור הדסה וביתר עילית.
 .12הוועדה תתכנס פעם ב 4-6שבועות על מנת להכין תוכנית עבודה.
תיאום מקום וזימון הישיבה מול שרה.
יקבעו מועדי הישיבות מראש לחודשים הקרובים כדי לאאפשר לכמה שיותר חברי וועדה להגיע .עדיפות לימי
רביעי/חמישי .כל ישיבה תארך שעה וחצי.
מועד הישיבה הקרובה  20:30, 2.5.2019בחדר הכתום.
 .13יריד איכות הסביבה – המועצה רוצה לקיים בסוכות הקרוב .יש להכין תוכנית ותקציב.
 .14יו"ר הוועדה במשותף :פזית שביד ועמיאל ווסר ,נבחרו פה אחד.
 .15אשת קשר עם הוועד :אילנית פליישר ,נבחרה פה אחד.
 .16הוועדה תפעל בממשק עם וועדות אחרות של ועד הישוב.
 .17מרוץ צור הדסה בהיבט ירוק (ללא חולצות דרייפיט).
 .18פזית :איכות סביבה היא תפיסת עולם .קיימת הזדמנות כשיש יו"ר ועד "ירוק" להוציא יוזמות שמנסים לקדם
מספר שנים בישוב ,זו הזדמנות לחלום:
א .ממשק צור הדסה עם הסובב ,בתוך הישוב ,ישובי הסביבה והטבע ,שבילי אופניים והליכה בתוך ומחוץ
לישוב.
ב .פארק צור הדסה – להשלים תכנון וביצוע.
ג .לקדם את הממשק עם וועדת חינוך ומערכת החינוך ( 5בתי הספר וכ 20-גנים) .יש לקיים פגישה משותפת
של הוועדות.

 .19פרוייקטים לקידום :הטמנת פחים ,זיהום אוויר ,טיולים קהילתיים ,הסדרת האכלת החתולים ,כלבים משוטטים
וצואת כלבים וגזם.
בחירת מתחם גזם כולל הגדרה בתוכנית המתער ,מתחם פסולת גושית ,מרסקת גזם (קבלן חיצוני?) ופיזור
הרסק.
 .20יאיר ישלח מייל עם רשימה של נושאים לטיפול הוועדה כולל התייחסות לנושאים להם כבר יועד תקציב ,סדר
עדיפויות מומלץ ,תאריכי יעד והגבלת זמנים בהתאם לקולות קוראים או אילוצי זמן אחרים.
 .21הוועדה תיזום פגישה עם רשות הטבע והגנים לגבי שמורת הסנסן.
יערך ערב חשיפה בנושא השמורה ויוקם גרעין שומרי השמורה .יו"ר הקבוצה נעם אגמון.

רשמה :אילנית פליישר

