פרוטוקול מישיבת וועדה איכות הסביבה מיום 26/5/19
הנושאים שעל סדר היום [כפי שהונחו על שולחן הוועדה]
תיאום ציפיות  ,מיילים כפולים,
סקירת הנעשה עד היום:
מיחזור
ישיבת עבודה עם שלומי ,גדי ,יוסי פנחסי ,ואנוכי.
ישיבה עם הקק"ל.
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יובל ארד :תכנון שביל האיחוד
התייעלות אנרגטית.
דיון בנושא הטיפול בצמחייה הפולשת.
בתכנון הישיבה הבאה ביום ראשון 30/6/19
נוכחים :אביבה יו"ר הוועדה ,יובל ארד ראש המועצה ,ירון ארנדט ,איתי נצר ,טבי דינרי ,עודד
חלמית ,מירים ליג'י ,רוני נצר ,ירדנה ,הדס מרשל ,רן סנדרס .נכחה גם אלונה גלבוע -תושבת
אביבה:
מבקשת להימנע מלשלוח מיילים כפולים באותו נושא .
קיימנו ישיבה עם תאגיד המיחזור "תמיר" והוסכם כי אנו ניכנס לתוכנית מיחזור השקיות
הכתומות
קידמנו הבנות בנושא עבודות הגינון וחישוף העשבייה ביישוב במפגש שהתקיים בין שלומי
דורני מנכ"ל המועצה ,גדי שלסקי,יוסי פנחסי,ואנוכי וההצעה להכניס למכרז הגינון את הצורך
בעובדים איכותיים ומפקח מקצועי.
קיימנו ישיבה עם הקק"ל בה נכח גם טבי דינרי ,
שלושה מתנדבים מחברי הוועדה הומלצו על ידינו לקבלת אות הוקרה מטעם היחידה
האזורית לאיכות הסביבה  :מזל הראל ,רן סנדרס ,ונועם ביבי .האירוע יערך ביום  6\4וחברי
הוועדה מוזמנים לאירוע.
יובל ארד סוקר:
מיחזור; נערך מפגש עם תמי"ר ,יש רצון להכניס פחים כתומים.
יערך סיור ב 28.5באורנית לבחינת השימוש הראשוני בשקיות כתומות .ראש המועצה עידכן
אותנו שבתחילה יעשה פיילוט לשנה עם שקיות מיחזור כתומות ולאחריו תישקל הכנסת
הפחים הכתומים! מועד תחילת השימוש בשקיות המיחזור ספטמבר .2019
יובל ארד :בעצמאות השתמשו בהצעת ייעול של מירים ליג'י למיחזור הבקבוקי שתיה.
התחילה עבודה על שילוט המיצפים .בהובלתו של טבי דינרי ותמיכת המועצה (.מצפה
האחים ומצפה גבעת המוצב).
נערך מפגש חיובי ומשמעותי עם קק'ל לפיתוח שבילי אופניים ,שבילי הליכה מהישוב
לארומה ,שיקום יער איל ,קידום שביל הגישה בין שני הכיכרות בכניסה ,עזרה ממחלקת
החינוך של קקל.
שביל האיחוד בצור יגאל ישודרג ,יתווספו עצים חדשים וישופר הגינון במקום.
היה מפגש עם הקרן לשימור אתרים פתוחים לגבי האזור הדרום מזרחי של צור יגאל.תעשה
עבודה משותפת במקום.
יובל מבקש מחברי הועדה להמשיך לבקר ולהעיר מקצועית ,אך במידתיות וכבוד הדדי כלפי
העובדים.
השטחים הפתוחים יכוסחו במשנה זהירות תוך הקפדה על שימור החי והצומח.

אביבה:
לבקשתו של מנכ"ל המועצה מבקשת מתנדבים שיסמנו ברחובות הראשיים
שדרות הדקלים  ,נוף הרים ודרך הארץ עצים מתים ,עצים שאינם מצלים
וכיו"ב .התנדב לקחת את המשימה הזאת על עצמו בסיוע ירון ארנדט עודד חלמית .
נושא ההתייעלות האנרגטית תובא לשולחן הוועדה בישיבה הבאה.
הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון 30/6/19
רשם איתי נצר
השלמות חלקיות :אביבה

