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 10.7סיכום ישיבת ו. איכות הסביבה 

 

מושיק, יואב ג. , אסף  נועם ו.  נועם א.  צור מ.  תומר ר.  משתתפים: ענת ו. עמיאל ו. אורי ר. 

   ש. פזית ש.

 

הישיבה התקיימה לאחר מפגש הסברה על שמורת הסנסן עם אריאל פקח האזור ובר רכזת 

  משתתפים . 22בהשתתפות ערה של  –הקהילה מרט"ג 

 ממזכירות הישוב, על ארגון הספריה לערב זה  תודה לשרה 

 

הועדה מקדמת בברכה חמה את הצטרפותם של נועם ורנר וצור מגן ותשמח אם אסף שקד 

 יצטרף באופן קבוע 

 

 :  סוכמו הדברים הבאים 

 

  – האכלת חתולים .א
 ם נפגשו והוכן מסמך הסבר , סוכם על עמיאל ו. ושרה נציגת קבוצת המאכילי

נקודות האכלה שישורטטו על גבי מפה , נקודות האכלה יהיו  20קביעת 
מוגבהות ובמרחק משמעותי משמורת הסנסן ומנקודות הקצה של הישוב עם 

 חיבורו לשטחים הפתוחים. 

  עמיאל ושרה יכינו מפרט להכנת מתקנים שיוכנו על ידי תלמידים מקבוצת
 לממן רכישת עצים וצבע למתקנים בקשה מהועד  נגרות . יש

  במקביל יוכן דף הסבר להפצה כלל ישובית על בסיס נייר העמדה ששמוליק
הציג בישיבה הקודמת בנושא החתולים והממשק שלהם עם חיות בר ובו 

יפורטו תחנת האכלה המסודרות ויתרונן . עמיאל ירכז את העבודה על המסמך 
  והוצאתו לתפוצה ישובית .
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מטר לעין מסלע שבשטח מבוא  30הנושקת עד תוכנית מפורטת צור הדסה צפון  .ב
 ביתר. 

לידיעת  11.8הועד קיבל את המלצת הועדה והוגשה התנגדות . מועד ההגשה נדחה ל

 המעונינים לכתוב התנגדות אישית . 

עמיאל דיווח כי חלק ניכר מהעצים ששתלו כבר  – נטיעות העצים בשכונת סנסן .ג
 מתים 
 ההסכם  ר המידע שניתן עי אסף ש. עמיאל יבדוק שוב עם הועד את מהות לאו

עם קבלן הביצוע האם לא כלל אחריות לנטיעה ולשנת בדק ורק לאחר מכן 
 מסירה לישוב . 

  על ימי הנטיעות המתוכננים כדי  לעדכן מבעוד מועד הועדה מבקשת מהועד
את עצי הרחוב  לעודד את תושבי הבתים הסמוכים להגיע ולאץ לפי בנינים

  הצמודים לביתם כדי לסייע לגדילתם בנוסף למערכת ההשקיה . 
לאור התפקוד הלקוי  – ניקיון במרחב הישובי ובמיוחד סביב מרכזי המחזור .ד

 בפינוי מכלי המחזור לסוגיהם השונים ומכלי האשפה .
שהחלה השבוע בעבודתה לירז מנכ"לית הישוב סוכם על ארגון פגישה בהקדם עם 

 ר בנושא זה ובנושא תוכנית לשטחים פתוחים בישוב בעיק

 בבוקר בתקווה שיצטרפו מספר נציגים מהועדה .  8פזית תתאם בשבועיים הקרובים ב 

חברי הועדה התבקשה להגביר הידוע של הועד באמצעות אפליקצית צור 

 והודעות על מפגעים שכאלה בישוב  הדסה 

) בטיפול פזית ( לקידום תהליך   תקבע ישיבה משותפת עם ו. החינוך של הישוב

  חינוכי הסברתי רחב בנושא זה ובנושאים נוספים שחשוב לעבוד ביחד . 

 

 שייט  -סיכמה : פזית שביד

 

 

  

  

 שייט-פזית שביד

 מנהלת תחום קהילות ופעילות עירונית

 אגף חינוך וקהילה

 

 3869485-052טלפון: 
pazit@spni.org.il 

www.teva.org.il 
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