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 2' ישיבה מס –ועדה לאיכות סביבה פרוטוקול ה

  :םמשתתפי
  

 מיכל ברטוב ר הועדה"יו –נתלי שחף 

 שילי דור חיים נתן סאס
 הדר מיארה מירה חן

 מריה דנון אבי קיויתי
  אבינועם אבנון

 

 :במהלך הפגישה הועלו לדיון הנושאים הבאים

 בנוסף. ל ורשות הכבאות וההצלה"עדכון לגבי הפגישה שנערכה בנושא עם קק – שריפות ,

בדיקת ההידרנטים בהיקף היישוב והכנת , הצורך בהקמת כיתת כוננות יישובית לשריפות

ועידוד התושבים לרכישת מטפי כיבוי , (וועדת ביטחון*) רכישת עוקב מים חדש, התושבים

 (. כזתלבדוק לגבי רכישה מרו)אש וגלאי עשן 

 יש לבחון המשך שימוש בריסוס. נעשה בעיתוי לא מתאים השנה – ריסוס בראונדאפ ,

 .ובתוך היישוב בחרמש, (בהמשך לדיון השריפות)בעיקר ברצועה ההיקפית של היישוב 

 ובאזור אולם הספורט' בעיקר בשלב ב, חסרים הרבה עצים ביישוב – צל ועצים                .

למשל אלו שניטעו )להחליף חלק מהעצים ', יש להגדיל את כמות ההשקיה לעצים בשלב ב

.                     יש להפסיק את ההשקיה של אלת המסטיק והעוג(. 'בשדרות הראל ובשלב ב

, ות עם מחלקת התפעול תוכנית עבודה שנתית לנושאי הגיזוםנתן סאס מוכן להתנדב לבנ

  .ריסוס וההשקיה

 (שילי מוכנה לנדב צמחי מים מגינתה)במבוא הרועים  שיקום הבריכה האקולוגית. 

 מבוגרים שמתקשים לפתוח את מכסה פחי האשפה /למצוא פיתרון לאנשים נמוכים – פסולת

 (.למשל מדרגות עץ על מעקה)

  לנסות לרתום את הצופים לפרויקטים בשטחים (. ניקיון סביבתי) פסולת –חינוך והסברה

 .הציבוריים ולברר עם המשרד להגנת הסביבה לגבי תכנים ופרויקטים

 

 :התחלקנו לצוות עבודה, בנוסף

אבינועם : ('צמצום השימוש בשקיות פלסטיק וכו, פחי מיחזור, הפרדה במקור)  - צוות פסולת .0

מועצה ליום פגישה דחופה נקבעה עם ראש ה.  גיא בלוך, מריה דנון, מיכל ברטוב, אבנון

 .91:01בשעה  //2שלישי 

קהילתי  :פרויקטיםהצוות יעסוק בשני . כהן ונתלי שחףיפתח  – צוות אנרגיה סולארית .9

גגות סולאריים על הקמת  –ורשותי , הקמת גגות סולאריים בבתי התושביםקידום  –

 //0ליום רביעי נקבע " וולטה סולאר"כנס תושבים בשיתוף חברת . מבני הציבור ביישוב

 . 91:01בשעה 

 .נתן סאס ואלה עין מור, מירה חן, הדר מיארה – צוות הצללה וייעור היישוב .0

 יעל אלישר, גיא בלוך  -צוות חיות בר וחיות פרא  .4

דור שילי –( שיקום עבודות הקמת בריכת האגירה ביער המורים) צוות שיקום היער .5

 .מירה חן, נתלי שחף, חיים

 .לשם והייקה אהרונוףתומר  –( מותנה באישור המשתתפים)צוות קהילה והסברה  .6


