סיכום ישיבת ו .איכות הסביבה בצור הדסה 2.5.19
בישיבה השתתפו :
ענת ו .אורי ר .עמיאל ו .שני ל .מושיק ,יואב ג .אילנית פ .ציפי ד .תומר ר .פזית ש.
התנצלו :יאיר ק .אמיר א .שמוליק י.
הועדה החליטה להתמקד בשנה זו בשני נושאי על מרכזיים
א .קישוריות לשטחים הפתוחים ולישובים הסמוכים .
ב .טיפול בשצפ"ים -שטחים ציבוריים פתוחים ובכל הקשור אליהם .
פירוט הנושאים נמצא במסמך הגוגל דוקס שעודכן במהלך הישיבה
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BbD0Bey8DUW_yZDdlcUkji7tQCYG0fPgY6p0qBUgSo/edit?usp=sharing

עבודה מפורטת על נושאים אלו ודרכי פעולה יוצגו בישיבה הבאה בטיפול עמיאל ופזית
נושאים נקודתיים ומידיים ונושאים שיעלו הפרק מהועד והמועצה גם מתחומים אחרים יקבלו
התייחסות לפי הצורך.
עוד סוכם לטיפול מידי :
 הגברת מודעות להתנהלות סביבתית יותר בל"ג בעומר  :שני תוציא מסמך הסברה
להפצה בין בתי הספר הכיתות ובאמצעות ועד הישוב עם טיפים מרכזיים להתנהלות
הולמת ומצמצמת את השפעת המדורות ( מסמך של פורום ה 15כבר נשלח ואילנית
תדאג שיצא באפיקי המידע של הישוב ,במידה ושני תרצה לערוך מעט אחרת לבתי
הספר אפשרי
יש להכין את המסמך עד ה 15.5ולהפיצו במהלך ה 10ימים לפני החג – בטיפול
שני ואילנית


מועד לסיור היכרות לשמורת הסנסן עם ד"ר עמיאל וסל מוצע ליום שישי 17.5
בשעה  .9.30יש לפרסם באמצעות הניוזלטר  ,פייסבוק והשערים – בטיפול עמיאל
אילנית תתאם בשבוע הזה או בשבוע האחרון של מאי ( לא בשבוע של לג בעומר
) מועד ומקום מתאים למפגש והרצאת חשיפה על השמורה עם אריאל קדם הפקח
של האזור



ענת תכתוב דף הסברה לתושב החדש שיתן מידע קצר והסברה על עיקר
ההתנהלות בישוב בהיבטים הסביבתיים .אנו ממליצים לועד לחלק /לשלוח
במייל אגרת מידע זה לכל תושב חדש ולכשתצא האיגרת לראשונה נפרסם לכלל
התושבים .



נושאים שנדונו לבקשת יאיר יו"ר הועד
 בענין חוות דעת והמלצות לגדר החדשה .הועדה מבקשת לראות את
התוכנית כפי שהוצעה לקבלנים כדי לדעת למה להתייחס ולהקפיד
מבחינה סביבתית  ,על פניו כיוון שחלק גדול מהגדר נושק לשמורת
טבע יש היבטים חשובים בעיקר בענין החישוף אם יהיה  .אם צריך
הועדה תפנה למהנדסת המועצה לקבל התוכנית בראשית שבוע הבא
– בטיפול פזית



לענין ליווי נושא הקישוריות בממשק עבודה עם שלומי וקק"ל הועדה
מציעה את אורי רמון ושמוליק ידוב כמלווים לנושא  .אמיר אזרחי
יצטרף לפי הצורך ואם יוכל.

הישיבה הבאה תתקיים ביום ד  5.6יום איכות הסביבה הבינלאומי בשעה
 - 20.15אילנית תתאם חדר
המועדים הבאים הם  18.12 , 25.11 ,28.10 ,9.9, .9.7 , 5.6 :בשעה 20.15
תודה לכולם על ההשתתפות ורוח ההתנדבות
ברוך הבא לתושב חדש בישוב ומצטרף חדש לוועדה סטליאן
שבוע שקט פזית

