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  הנושא וההחלטה
  :הנושאים שהועלו  
    

  - גן מנשה

ל העירייה  נתן סקירה על  הפעילות שמתבצעת ב גן מנשה וההסכם  שמתגבש מול המשפחה "מנכ

סיכום שסוכם בשעתו עם המשפחה הכוונה היא ש הגן יעמוד לרשות הציבור בהתאם ל. אייזנברג

יבוא לידי טיפול  במסגרת  עבודות , הטיפול בעניין שדרת  הברושים  ). כחמישים שעות בשבוע(

. באחריות העירייה, הפיתוח  להקמת השכונה הנמצאת בסמיכות לשדרה  

  ל  מציע שיזומן  עוד שלושה חודשים כדי לעדכן את הועדה"המנכ
  
  
  
  

  –קות נטיעת עצים  בגומות רי

 עדכון אורן ולשטיין  

. בימים הקרובים תחל  נטיעה של עצים בגומות ריקות בעיר   

. הפרויקט הוא על פי  רשימה שהוכנה על ידי משמר העצים וסיכום עם פנחס כהנא  

לפני הנטיעה  נעשה ניסיון של נטיעה של שני עצים כולל .  עצים 160 -בשלב זה תוקצבה נטיעה של כ

.  תוך הגומה שישמש להשקייה  ולהבטיח שמי ההשקייה יחדרו לתוך הגומה במלואםהחדרת צינור ל

.הפרויקט כולל השקייה צמודה   באמצעות מיכלית מים   

. עלה רעיון לבחינת שימוש במים מושבים ממכון הטיהור  

רעיה תבדוק עם משרד הבריאות באם ניתן  להשתמש במים ברמת טיהור שלישוני למטרה זו וכן 

.תבדוק מול תאגיד המים האם ניתן להפריש מים למטרה זו  

. פנחס מברך על  הביצוע ומבקש שהעניין יקבל פרסום הולם  

.יתואם  עם  פנחס כהנא  זימון  הקבוצה להשתתף בנטיעות הראשונות של  העצים  

  .אורן יעביר מידע על הפרויקט לדוברת העירייה ויתעד את המהלך
  
  
  
  
  



  
   – טיפול בהדברת יתושים  בעיר

  
  עדכון רעיה סבירסקי 

  
". הנמר האסיאתי "רעיה נתנה סקירה על הפעולות המתבצעות בעיר כדי להתמודד עם  יתוש 

. ות כדי להתמודד עם התופעההעיר גם הצטרפה   לקמפיין  של  היחידה  האזורית עם הרשויות השכנ
פעולות ההסברה המקיפות , דרכי ההתמודדות ,הוסברו המאפיינים המיוחדים של  הנמר האסיאתי 

 בציבור ובמערכת החינוך וכן הירידה בהיקף  כל השנה ובדגש בחודשים האחרוניםשנעשות במהלך
  .התלונות מהשנה שעברה

  
  

    2013הערכות לשבוע האהבה לסביבה לשנת 
  

  . לשתף את הועדה בנושאים אשר יעלו  בשבוע  זה , 2012ערך בחודש נובמבר יי  מבקשת להשל
  .זימון יצא בנפרד

  
      
  

  
    

   מאיר אלקיים  : י"נרשם ע                                                                                                           
  
  
  

  :תפוצה
  מ ראש העיר"קה צרפתי סגן ומצבימר 

  משתתפים
 

 


