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 18:00בשעה  9.8.22יום מ איכות הסביבה פרוטוקול וועדת

 

 הוועדה מתכנת זו הפעם הראשונה בהרכבה החדש החוקי.

דורון מהנדס המועצה, אביבה נציגת ציבור, קרן נציגת ציבור, עופר כהן חבר מועצה, אייל  –נוכחים 

 ראש המועצה, קרן חברת מועצה ויו"ר הועדה. 

 טוביה חבר מועצה.  –חסר 

 יואב  חבר מועצה –הוזמן 

 התבצע סבב הכרות

  -עדכוניםאייל מבקש להתחיל עם 

 רחוב חרצית.  ר) לכיכ5התבצע בין כיכר ינוח ( -  ₪אלף  150  -פרויקט רחובות ירוקיםהמשך 

 רחוב חרצית.  ר) לכיכ5התבצע בין כיכר ינוח ( -  ₪אלף  150  -רחובות ירוקים פרויקט

ממשרד  ₪אלף  900במימון של  -המשך שביל האופנים מרחוב ארבל לכיכר תרשיחא -שביל אופנים

 התחבורה.

 הכלבים בשלב א', יגודר שטח שיתאים לכלבלבים. בגינת  – םכלבלביגינת 

יואב חבר מועצה מונה לבחון מחדש את הפרויקט עם  –שביל המייסדים בהר דפנה יואב מעדכן על 

התושבים יזמו ועם התושבים שמתנגדים. הוחלט בחינה ותכנון מחדש בשיתוף תושבים ז'ק בן זקן, 

מיקי שמלצר (הגיע לרוב המפגשים), ורותי דויטש דוד רנוב, טוביה חבר ממועצה, נציגי המתנגדים 

 (בסופו של דבר לא הגיעה לפגישות). מתוכננת פגישה יוספת לאישור סופי של התוואי החדש. 

 ר היוםדהנושאים היו על ס

 ויוצג על ידה. אביבה לבקשת –השתלטות תושבים על שטחים ציבוריים כדוגמת רחוב סער  .1

משביל מתחת לרחוב סער אשר מראים שתושבים יוצאים אביבה הציגה תמונות והסבר 

לשטחים הציבוריים ותוחמים שטחים לשימוש אישי ועסקי. כמו כן בסוף השביל הוצבה גדר 

 וסגרה את המעבר בסוף השביל ברחוב סער.

 מציין כי מזה שנים ישנה הסכמה של המועצה כי תושבים ישתלו צמחיה בשצפי"ם.  -אייל

 כי מדובר בהשתלטות פרטית ולא טיפוח לטובת כלל הציבור. אולם התמונות מראות

 הוחלט כי המועצה תבדוק את הנושא. 



מזכיר כי בעבר הכינו מיפוי של שבילי  -עופר  -בעקבות הדיון עולה נושא סימון שבילים סימון שבילים

 הנושא ייבדק -אופנים פרויקט גדול שניהל האשכול

 

 -רים וסביב הבריכה האקולוגית בפארק האקולוגיהמיועדת בפארק הפרפ הסקירת הצמחיי .2

 דורון מהנדס המועצה.   בהתאם למסמך שהועבר ממשרד התכנון ע"ייוצג 

 דורון הציג את רשימת הפרחים ואת מתווה גן הפרפרים בהתאם לתכנון של חברת ליגם.

בוטנאית, דר' עופרי גבאי  -הילה אברהם -היועצות שמונו לפרויקט מטעם משרד התכנון

 אקולוגית. 

 יעלה לאתר המועצה במצגת.  -ההצמחיימפרט 

 ייבדק.  –דורון  –מבקש לבדוק גם את נושא הזרעת פרחי נוי  –אביבה 

חודשי מציינת שבריכת האקולוגית עלול להיות מפגע של יתושים לאחר ב –קרן  אדיב

 נהיה עם היד על הדופק אחרי החורף הראשון.  -האביב

הפיתוח  תמשתפת כי היא מטיילת עם משפחתה והכלב בפארק ומאוד נהני -קרן אייזנברג

 של המקום, כמו כן רואה צעירים שמגיעים לטייל אפילו עם סלסלות פיקניק. 

 אנחנו ממתינים לריהוט של הפארק ולסיום הפיתוח. -דורון

 ביעה חשש מחיות בר וצאן שיפגעו בצמחיה החדשה. אביבה מ

 אייל מציין כי נלמד תוך כדי תהליך לאחר שהפרויקט יסתיים ויפעל לאורך זמן. 

יציאה בקול קורא לאומנים לעיצוב בחינת  -תאומנות מקומית בכיכרובהמשך לבמה לתושב  .3

מתווה ובדיקת  החלטה עקרונית לפני גיבוש –כיכר גלבוע  שלב ראשון –ככרות היישוב 

 יוצג ע"י קרן  –עליות 

 נושא קול קורא לאומנים עלה לדיון בוועדה  במהלך הדיון עלו דעות בעד ונגד בנושא. 

בעד שיתוף אומני הכפר ומתן במה לאומנים מתוך הקהילה, קביעת וועדה שיפוט, ומתן 

 אפשרות לאומן להציג רעיון ותקציב בהתאם לכללים שיקבעו.

עלה נושא הסגנון שיכול להיות בעיתי לחלק מהתושבים,  –בין היתר בסוגיות של למה לא 

באומן, עלולים להתעורר התנגדות לבחירה של הועדה, ביקורת על האומנות שיכלה לפגוע 

לעיצוב  ןבמידה ובעוד מספר שנים ירצו לעשות חידוש וריענו, זמן הנוכחות של היצירהפרק 

 בבעיה.  ליכול להיתק

 הוחלט בשלב זה להמשיך לבחון את הנושא בישיבות הבאות. 

 

 בברכה, קרן דרוקמן אדיב

 יו"ר הועדה


