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  28.10.19סיכום ישיבת ו. איכות הסביבה 

 כיוון שאיני מוצאת את הדף עליו כתבתי אני כותבת מהזכרון  –שלום לכולם 

  ציינו  –שימו לב אם יש צורך בתוספות ותיקונים 

עמיאל יוציא טבלה  –תודה לכל המתנדבים הרבים  – סיורים להכרת הסביבה .א
ויעמוד בקשר עם הועד לגבי פרסום. סיור ראשון  מסודרת עם המועדים לכולנו

   יתקיים ביום שישי הקרוב . נכון כבר להפיץ במדיות בראשית השבוע
שני קידמה ונקבע ליום שישי הקרוב בתאום עם רכזת  – מסיק זיתים קהילתי .ב

 התרבות והקהילה 
יאיר סקר את הנקודות שהועד מבקש להתנגד ,  2-התנגדות לתוכנית סנסן ב .ג

והועלתה הצעה שהעמותה תגיש התנגדות ממוקדת סביב הפער בין כמות התושבים 
לפי תוכנית המתאר וכמות התושבים הקיימת בפועל ועתידה לחרוג בהרבה מגודל 

הנושא נבדק עם עמותת התושבים . החברה להגנת הטבע גם  –הישוב המתוכנן 
יב הפגיעה במערכת ההידרולוגית ובמסדרון האקולוגי . מועד תגיש התנגדות סב

  10.11אחרון להגשה 

יאיר הציג את תוכנית האב לשטחים פתוחים בצור הדסה . התקיים דיון קצר והוחלט  .ד
שהועדה תקיים דיון נוסף ויוחלט היכן להמליץ לועד לתעדף מבחינת דברים שניתן 

 מקסימלית לתושבים לפתח ולהכשיר בעלויות מצומצמות ובתועלת 

הנושא יאושר על ידי הועד ולירז אבל יש להיערך  – קומפוסטרים ליד המכולת .ה
לבנית קומפוסטרים גדולים יותר שיוכלו לקלוט את אשפה האורגנית הרבה . יש 

 כמובן להקפיד על שלט מסביר מה ניתן לזרוק ומה אסור ומה מטרתם 
את הפעלתו ביום ג  כן אישרהועד א –הכנסת רועה למיתון ולמניעת שריפות  .ו

האחרון . אנו מברכים ומבקשים לצאת מבעוד מועד בהסברה לציבור על מנת למנוע 
 אי נעימויות 

רט"ג מעונינים להתחיל בקורס בסוף נובמבר ,  –קורס למתנדבים בשמורת הסנסן  .ז
 הועדה תשמח לסייע ולעודד מתנדבים 

לברר האם ניתן לפתוח שערים אין התקדמות של ממש , יש  –גדר הבטחון ושערים  .ח
 על ידי הפעלה מרחוק. 

טרם  –מעבר נגיש לתוסיה כהן מאחורי תחנת האוטובוס וליד מעגל התנועה  .ט
 אותר מי באמת יכול לסייע בנושא מהמועצה 

יש לפנות ללירז ולראות איך  –חיבור וקישוריות לישובים הסמוכים ולבר בהר  .י
  פזית תפנה –לקדם את זה 

 רז אזרחי ואת זיו אומן על הצטרפותם לועדה מברכים את א 

 

 תוספות הערות יתקבלו בברכה 

 שבוע טוב לכולם 
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