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 198.26.פרוטוקול ועדת איכות סביבה שהתקיימה בתאריך 

 דדי דהן, רגב אדרבי, שרון בלומברג, חיים בן שטרית, רונית נחום  משתתפים:

איילה רבין, גרשון יצחק, עוזי : אסף נעמן, נעמי רבינוביץ, אהובה טל, משתתפים תושבים

 סגל, אייל מיטרני

ראש המועצה ביקש להביע את התנצלותו על כי נקרא לישיבה דחופה בירושלים   .1

 ויאחר לישיבה.

על המצב הכלכלי   -ע"י מזכיר המועצה  –מקיף המשתתפים התקיים הסבר לבקשת  .2

איזור  הקמתלע"י הועדה המחוזית דחיית הערר מונד במיוחד לנוכח -של תל

 להוציא מנשר לציבור.הוצע  .התעסוקה

 

 ונדונו:נושאים שדווחו 

 

)המסתיים בימים  אנו נמצאים בעיצומו של פרויקט החלפת לדים בכל הישוב .1

לתאורה חזקה וטובה יותר, דבר שמביא   –מבני ציבור ו במוסדות החינוך אלה(,

מאות אלפי לחסכון של  -שנים ובמיוחד  10אריכות חיי המנורות, אחריות ל

 שקלים(.

 

 על גגות מוסדות החינוך ומבני הציבור. ז אנרגיה סולאריתכרלמהמועצה יצאה  .2

 

 

 דונם )בחלק המזרחי של המושבה(. 10בתכנון קאנטרי קלאב על שטח של  .3

 

 ביגודיות: רח' האלון, בחורשה וברח' אבני חן.  3נוספו  מיחזורהמרכזי נוסף על  .4

 

 שנפרשו ברחבי המושבה. פחים כתומיםנוספו  עפ"י הפניית תאגיד תמיר .5

בימים הקרובים יצא  .עדיין לא נקבעוים משל הפחים הכתוהמיקומים הסופיים 

 (. מנשר איכות הסביבה נוסף עם המידע הרלוונטי החדש )ביגודיות , כתומים

 

  ובשל כךאיכות סביבה לנושאי פקח כ גם מוסמך מדווח כי הוא – בן שטרית חיים .6

פסולת מרכב, הקמת רעש, השלכת רכב גרוטאה, יש ביכולתו לתת קנסות 

אכיפה מוגברת בנוגע  יש כמו כן מדווח כי מאז כניסתו  ונזדליזם , פסולת בניין .

, בשל . על פי הנחיית ראש המועצהלחניית כלי רכב במקום  אסור ומסכן חיים

מפריעים את  יש להקל על תושבים המחנים ליד הבתים ולא מצוקת החנייה,

 תנועת הולכי הרגל.

 

שדות  –המשותף לרשות ולמשטרת ישראל אנו נמצאים בעיצומו של פרויקט  .7

  פקח ושוטרת בניידת . –שיטור משולב ל
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תוך כוונה לרשת את הישוב בדרך הלורד קורם עור וגידים וזאת משביל אופניים  .8

של הועדה המחוזית תוכנית מדווח כי יש סגל מדווח כי יש עוזי .  בשבילי אופניים 

 לכל יישובי השרון .

 

 (89נוספה בפארק ההדרים )מתחם   גדולה גינת כלבים .9

 

 מטלות שהוחלט עליהן בישיבה:

 להוציא פירסום על מרכזי המיחזור כולל האלמנטים החדשים שנוספו

 להוציא פירסום בנושא איזור התעסוקה כעורק חיים ליישוב

הומלץ לקבל את הצעתו של איציק גרשון בנוגע לצמחי ארץ ישראל  –תוכנית גינון יישובית 

 . לצורך גיבוש תוכנית שתילה רב שנתית, שרון בלומברג ייפגש עם איציק גרשון. חסכני מים
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