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 725/10/201-שהתקיימה ב 7201לשנת  3 מסאיכות הסביבה  וועדת  פרוטוקול 

 :משתתפים

 לאיכות הסביבה הוועדה ר"יו  -        לב בינמןמר 

 חבר ועדה  -מר אורן לבון                   

 מא(יועדה ) נציג נגב בר קיחבר  -מר יורם שחר                  

 :נוכחים

 מ.מקום ראש המועצה ויו"ר ועדת ביטחון -                  אלון בנדט    

 "(בלהביםגגות פתחים תושב )הצגת מיזם " -עודד עובדיה                   

 מהנדס המועצה -סלאבן פנויץ'                  

 הוועדה מזכירת -                       גבאי תמר

 

 .2017במס' לשנת  לישיתשה איכות הסביבה ועדת פותח את הישיבה, אני  : לב בינמן

 

 : היום על סדר

 "גגות פתוחים בלהבים". -יציאה לדרך .1

 פארק כלבים. .2

 עיקור/סירוס חתולים. .3
 

 ."הבזים האדומים"ביום שני הבא תיערך הרצאה בבית המייסדים בנושא   :עודד עובדיה

 ובדיוור השבועי. במתנ"סבפייסבוק של תושבי להבים,  היצאו הודע

 לא יעניין ילדים. הנושאטוען ששן שביט וקיבלתי כתף קרה מעיד נפגשתי עם מועצת הנוער

 מודעות ברחבי היישוב. נתלו

 

 

 

 ח"תשעחשון ב ה
25/10/2017 
 9115סימוכין הנ/
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 הפרסום. אני מציע להניח ביום שישי במרכז נראה כי מיצית עד תום את  דברייך: מאלון בנדט

 גשו אלייך.יולחכות שי להציג שם את תיבת הקינוןאפילו  ,לקטופ המסחרי שולחן

 .לכל משתמשי האפליקציהבנוגע להרצאה ביום שני אני יכניס הודעה 

 

 המטרה שלי בהרצאה הינה לגייס אנשים למיזם. -עודד עובדיה

 המטרות הן סביבתיות וקהילתיות., ההרצאה מוכנה והיא פתוחה לכולם

 * עודד מציג את תיבת הקינון.

 

 : אתה נותן תיבה לכל מי שרוצה?יהורם שחר

 

 קיימות מספר  ת הראשון הוא צוות תיבות הקינון.יהיו מספר צוותים, הצוו דיה:עודד עוב

 אפשרויות בנושא תיבות הקינון, אפשרי לנסר לבד, אפשרי לקבל כערכה ורק להרכיב וכו'..

 בסופו של דבר, התיבות צריכות להיתלות על הבית ופה המועצה צריכה לעזור.

 

 פני הזמנת התיבות.קודם נבנה שלד של מתנדבים ל אלון בנדט:

 

 שבהם צריך להתמקד.יש מקומות ספציפיים שאליהם מגיעים הבזים טענת ש  אורן לבון:

 

 והדרכה. וא צוות תוכן והדרכה שיתמקד באתר: הצוות השני העודד עובדיה

 .באתר צריך להופיע תוכן, מצגות, סרטונים מזמן אמת , מקום לשאלות ותשובות וכו'.

 אתר נפרד או משתמשים באתר המועצה?אם עושים הצריך לקבל החלטה 

 צוות  ניטור ותצפיות.  -צוות שלישי

צוות מצלמות וידיאו, העברתי לאלון אפיון של מערכת צילום בזמן אמת שאותה אנו  -צוות רביעי
 קין בתוך התיבות.תרוצים לה

 

התקציב. צריך שהיה ברור שבכל בית שבוחר להתקין דיברנו על ארבע מצלמות מתוך  אלון בנדט:

 ו בית.של אות  WIFI-להתחבר ל אצלו תיבת קינון תהיה אפשרות
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 .₪ 50,00 הינותקציב המועצה לגבי התקציב מהגנת הטבע הוא מוקצה כולו לכ"א.  עודד עובדיה:

 .₪ 4,500= 15*  ₪ 300תיבת קינון כזו עולה 

 .₪ 25,000חצי מהתקציב כלומר, עד כלגבי מצלמות הגדרנו שזה יעלה עד 

 .₪ 3,000= 10*300עולות  משקפות

 לשנה הבאה.נשאיר  20,000ננצל לפני סוף שנה,  30,00עד 

 

 של ניצול תקציב.ובו פירוט אל תשאיר כסף לשנה הבאה. תכין דו"ח  לב בינמן:

 

 יך.קט שלא ייפול ויוכל להמשך לשריין תקציב בשביל הפרוירה צו: שנה הבאה יהיאלון בנדט

 

 המטרה היא פרויקט הבזים ולא התקציב שצריך לנצל. אורן לבון:

 הבזים מגיעים בפברואר והסכום צריך להיות מנוצל לפני.

צריך לעשות שני דברים, מבחינת האתר אתה )עודד( דורש יותר ממה שהאתר יודע לתת וצריך 
 להחליט בנושא. 

 צריך להזמין מפורק ולהרכיב זה פשוט. בנושא תיבות הקינון

 מבחינת התקציב הנותר צריך כבר להעביר לשנה הבאה וזה בטיפול לב.

 

 אני רוכש את התיבות ממשרד הגנת הטבע, לא צריך להתעסק עם זה. עודד עובדיה:

 

 : צריך לנסח סוג של הצהרה שאותה מחתימים כל תושב שרוצה להיכנס לפרויקט. אלון בנדט

 זה באחריות עודד, בהצהרה יכתבו כל הקריטריונים הדרושים.ו

 לגבי המצלמות.ויחזיר לך תשובה עודד, אני יבדוק 

 

 : החלו עבודות להקמת פארק כלבים ביישוב המיקום הוא ליד מבנה המשטרה.לב בינמן

 הפארק יהיה מגודר עם מצללה, מתקני משחק לכלבים, ספסלים, ברזייה ותאורה.

 פועל במהלך כל השנה בנושא.  והווטרינרבנושא עיקור סירוס חתולים נשאר תקציב 

 לגבי כמות חתולים שעוקרו ותקציב שנותר אני יעדכן בהמשך לאחר בירור מול הווטרינר.



 4מתוך  4עמוד 

 הודעה לתושבים עם הפרטים שהם צריכים לדעת במידה והם אני יכניס באפליקציה   :אלון בנדט

 .על עיקור/ סירוס חתולים למועצה לדווח רוצים

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


