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 31/12/2019שנערכה בתאריך    2019לשנת    4-ועדת איכות הסביבה ה פרוטוקול  

 נוכחים: 

 יו"ר ועדת איכות הסביבה   -            ניסן ימר יוס

 חבר ועדה   -    ד"ר עופר לוי       

 חבר ועדה    -        יאיר רגב    מר 

 חבר ועדה  -מר יורם שחר         

 תושב היישוב, מקים פרויקט " הבזים האדומים" -מר עודד עובדיה     

 מהנדס המועצה  -אינג' אלעד ארזי    

 

 . תמר גבאי מזכירת מחלקת הנדסה ורכזת איכות הסביבה -כותבת הפרוטוקול

 

 עדכוני יו"ר הוועדה מר יוסי ניסן :  1נושא  

 יוסי פותח את הישיבה ומציג נוכחים. 

 היישוב להבים רואה לנגד עיניו את עניין שמירה על איכוה"ס כחשוב מאוד ויש ליישמו בשטח.

, עתיד להתקיים בחודש  הקרוב פגישה עם תאגיד "תמיר" לקידום פחים כתומיםבנושא  •

 גם סיור ביישוב שבו קיים כתום )פחים/ שקיות(.  בצעאנו נהתהליך. 

מהנדס המועצה יחד עם חלק מחברי הועדה, מקדם את הנושא. אנו נבחן  -אנרגיה סולארית •

והקמת גגות  מתח, שדה סולארי מתחת לקווי פוטו וולטאילחניות את נושא הקמת סככות 

 התקיימו מספר פגישות ועתידות להתקיים בקרוב פגישות נוספות.סולאריים על מבני ציבור. 

יצא פרסום לתושבים להתנדב למערך נאמני איכוה"ס ביישוב. משרד איכות  -נאמני איכוה"ס  •

את כל  הסביבה יספק לנו הדרכה ותעודה לכל מתנדב ברגע שתתגבש קבוצה. יש להוסיף

 חברי ועדת איכוה"ס לקבוצה.
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 עודד עובדיה      -בזים האדומים" פרויקט  " :  2נושא  

 לפני שאני יציג את פרויקט "הבזים האדומים" אני יגע במס' נקודות: -עודד עובדיה 

שעל  ניתן לקבל מידע על הטבע והתשתיות ורשויות שבעזרתו  49-שהתבצע ב  -סקר טבע עירוני . 1

 לקבל החלטות. ניתן להשתתף בקולות קוראים למימון הסקר.בסיסו ניתן 

 מספר דברים שצריך לטפל:  יש  . בנושא החלמוניות2

 להסדיר את נושא האחריות על השטח.  •

חלמוניות ומשאירים המון אשפה. אני מנסה לקדם את הנושא באזור הלנים רבים חיילים  •

עם נסמוך על קק"ל  לקחת אחריות.ט שלי והמועצה צריכה מול הצבא, אבל זה לא פרויק

 השטח הזה לא ינוקה.  

 הנושאים האלו יעלו בפגישה מול קק"ל שתערך בחודש הבא.    -יוסי ניסן          

             עונות מוצלחות של הפרויקט אנו מתקדמים הלאה.  2אחרי   -"פרויקט "הבזים האדומים

                            ים לסיים את התקציב בעונה הקרובה.הפרויקט קיבל תקציב מהמועצה לפני שנתיים ואנו אמור

.                                                               מתנדביםהכולל מערך פורץ דרך מדובר בפרויקט קהילתי 

 פותחים עונה שלישית עם הרצאה לקהל הרחב.    30/1-ב

                                                                         פעילויות שאנו רוצים לקדם בעונה הקרובה: עדכונים ו   מספר  

    על כך  המורה  םאני רוצה ליצור קשר עם המשפחות שיש קינון בגגות ביתם ולתלות שלט בכניסה לבית -

    .בנושא  אחריותו חלק פעיל   שיש קינון בגג הבית ושייקחו

 קן.    םבגגקיים פרויקט דיור חלופי לבתים שבשיפוץ ותכנון  -

    תקין יותר תיבות כמו שהתקנו בעבר, ובכוונתנו לשים טבעות על רגלי הבזים בכדי לעקוב אנו לא נ -

 אחריהם בכל ימות השנה ולהתקין מצלמות בזמן אמת.  

 סופ"ש ע"י מתנדבים שיפעלו בתורנויות.כל  ב סקר ביישוב יתבצע -

  ."מקומךדע את "אפריל ביחד עם פרויקט  -יערך במרץיום "שיא" יישובי ש -

 יום הבז האדום. -בחודש מאי -

 ה כמו בז.  אצריך לתקן את הפסל של הבז בכניסה ליישוב שיר - 

    סוף שד' תאנה לפני הכיכר האחרונה המקום מיועד לבזים צריך לטפל בשטח מבחינת שנמצא בבשצ"פ  -

 השקיה.  
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רשימה של   למחלקה  תועבר -לגבי שיפוץ בתים וכריתת עצים אשמח לשת"פ עם מחלקת הנדסה -

ומחלקת הנדסה תקבל מידע על שיפוץ או כריתת עץ באחד מבתים  התים שיש בהם קינון ובמידב

 יעדכנו אותי.

  צוות שמוביל את הפרויקט יתכנס בינואר ויכין לו"ז מסודר. -

                                 אני מקווה לשת"פ יותר פורה עם ביה"ס.ס השנה אנו רוצים להיכנס לביה"-

על מנת לקדם את  ךאנו נקבע פגישה מסודרת יחד עם מנהלת ביה"ס מנהלת מחלקת חינו -יוסי ניסן

 הנושא.  

                                                                        

 יאיר רגב:  -: התייחסות לנושאים 3נושא 

אנו צריכים להתארגן ביישוב בנושא גזי החממה ולהקים מערכות  -מערכות סולאריות .1

יישוב שעל כל מבנה יהיה גג סולארי מצבנו יהיה טוב   צריך להיותלהבים סולאריות על גגות. 

                                           יותר. עודד עובדיה מציע פרויקט חבילה מוזלת של גגות סולאריים.

 יים הרצאה בנושא בבית המייסדים כמו שעשו בבז האדום.יורם שחר מציע לק 

 אנו צריכים להתחיל בחינוך, הסברה בביה"ס לתלמידים והמורים בנושא גזי החממה.  -חינוך .2

         בנושא החינוך תתקיים פגישה בנוכחות מנהלת ביה"ס, מנהלת מחלקת חינוך וצוות  -יוסי ניסן          

 דם את הנושא.  מטעמנו על מנת לק         

 ת הקרקע בטוף ולהשאיר אותה חשופה    תושבים צריכים להפסיק לכסות א -גינה ירוקה .3

 לקומפוט ולהזנה של עצים.            

 

 נושאים כללים שעלו בוועדה: 

 מאוד חשוב שעולות נקודות בפרוטוקול לעדכן אחריות וטיפול בוועדה שלאחר מכן.   -עופר לוי  

 דבר נוסף צריך בחון ערוצי תקשורת לקבוצות הרלוונטיות להעברת מידע ופרסומים בנושאי איכוה"ס.

 

 

 

 


