
 

 

                                                                                                                    

 

 

 02/01/2018-שהתקיימה ב 7201לשנת  4 מסאיכות הסביבה  וועדת  פרוטוקול 

 :משתתפים

 לאיכות הסביבה הוועדה ר"יו  -        לב בינמןמר 

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

 תושב )הצגת מיזם "גגות פתחים בלהבים"( -עודד עובדיה                   

 :נוכחים

 ראש המועצה ע. -                      עובדיה צבי

 מהנדס המועצה -                 סלאבן פנויץ' 

 קב"ט היישוב  -דני מלכה                      

 הוועדה מזכירת -                      גבאי תמר

 

חג  –בשל  סגירת המועצה מוקדם  19/12/2017, פעם אחת מתאריך יש לציין כי הוועדה נדחתה פעמיים* 

אחרת שהתכנסה במקום עם אותם חברים. ולכן זו הועדה חשוב של ועדה החנוכה ופעם שנייה עקב אילוץ 

 .2017הרביעית לשנת 

 

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

 

 : על סדר היום

 "גגות פתוחים בלהבים". -עדכונים פרויקט .1

 פתיחה. -פארק כלבים .2

 

 -: "גגות פתוחים בלהבים"1נושא 

 יש התקדמות, נערכו פגישות עם כמה צוותים, נרכשו תיבות קינון.  :עובדיהעודד 

 לקיים הפנינג על הדשא מול "בית המייסדים" ולצבוע את התיבות.  19/11-הכוונה היא ב

 כמה אנשים. אנו צריכים לבחור את המקומות ביישוב ונרשמו עוד  עשיתי סבב פרסום נוסף

 

 ח"תשע טבתב כ'
05/01/2018 
 9187סימוכין הנ/



 

 

 

 המתאימים להצבת התיבות. הכוונה היא שבוע לפני סוף החודש להיות עם התיבות מוכנות ומיקומים.

 בתיה הרפז ביקשה שנעשה משהו לתלמידים כדי שיכירו.תיבות קינון יוצבו על מבני ציבור.  3-4 

 ות זה גם אם לא יהיו נחכה המצלמ טרם קיבלתי מפרט, בנושא המצלמות כרגע אין התקדמות

 תוך יומיים שלושה עובדיה צבי ידאג לכל הכלים שחסרים והוא לקח על עצמו גם את  בונוס.

 נקיים הרצאה נוספת בעוד שבועיים בבית בכדי להגיע לתושבים נוספים.תליית הקנים. 

 הרצאה והפנינג קטן. שהבזים יגיעו נארגן יום שיא+ סיור+

 

 : נושא המצלמות יתקדם. לב בינמן

 

 : הרעיון הוא לשים לינק באתר ושכל המועצה תצפה.שחריורם 

 

 : פתיחת פארק כלבים:2נושא 

 : גינת הכלבים יצאה לדרך ונפתחה להנאת התושבים.לב בינמן

 : מה כללי הניקיון?יורם שחר

 : השאיפה שכל אחד ינקה.לב בינמן

 כלביהם.: צריך איזה משמעת מינימלית של התושבים שינקו אחר סלאבן פנוביץ'

 ננסח שלט עם כמה סעיפי ניקיון ונציב בכניסה.

 

 נעשה איזה יום נבקש מכל בעלי הכלבים להגיע ונחגוג פתיחה. לב בינמן:

 

 בנושא חומ"ס אנחנו התחלנו תהליך או שמודיעים שזה מבוטל. -יורם שחר* 

 אם ממשיכים צריך לעדכן.

 

 שיתחבר לנושא.: אני ידבר עם אלון בנדט יו"ר ועדת ביטחון לב בינמן

 אה וגם את דני מלכה קב"ט היישוב ונצא לדרך בנושא חומ"ס.עדה הבונזמן אותו לו

 

 


