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 . העירייה בבניין 1071 אוקטוברב 71 בתאריך התכנסה הוועדה
  אגף איכות הסביבה נועם ארוילי מנהל ,אודליה רוזין' גב ,מר משה ספיאן :שנכחו הוועדה חברי

 .וקרן אפשטיין מזכירת אגף איכות הסביבה
 

 :עדכונים .7
 
 כמו כן  .רמון לאורך רחוב דוד רזיאל קנשתלו עצים בפאר ,בהמשך לפרויקט מסדרונות ירוקים

 .אנו ממשיכים בשתילת עצים במדרכות
 השעהיעמוד לרשות התושבים עד המגרש . אלו נבנה מגרש כדורסל בשכונת רמת הדר ימיםב 

 .י הסייר"ולאחר מכן יסגר ע 11:00
  כולל , (1כביש )יוני נתניהו עד דרך המלך החלק הדרומי של מ, ברמת הדרטיילת  תוקם –בקרוב

 . גינון
 .דרך רביןלדרך מכבית ול, ש"גלשביל ראשי סובב הטיילת תחובר , העקרוני בתכנון הסופי

שכונת רמת לאילן ו שכונת רמתל,מכבית ש עם גישה לכביש"שביל אופניים מקיף ג לייסל במקביל
הליכה ורכיבה אשר יאפשר , בוטינסקי'זמתוכנן גשר מעל , ש"כחלק מהפרוייקט של סובב ג. הדר

 .יםבטוח
 בעיר ותהציבוריגינות בימים אלו הסתיים פרויקט ריצוף הגומי בכל ה. 
  אשר מתאים לחצרות  וגינון הוספו עצים .כללי ספר עברה שדרוגהחצר בית  –בית ספר בן גוריון

 .והצללה ושוקמה החצר האחוריתהוספו מתקני כושר , בית הספר
  תאריך משוער לסיום  .מבוצע בימים אלו (הקניון הגבעבחלק הצפוני של ) –גן מנגינות הלב

7121071 . 
 משטח מרוצף  ,הנמכת ארגזי חול ,לל משטחי גומיוכ, גני הילדיםהחצרות בג ושידרמשך נ

מתחם גני מודעי )נוספים כבר יש אישור לשישה גנים  .כסטנדרט בכל גני הילדים בגבעת שמואל
בהמשך השנה הבאה אנו מקווים לסיים (. 'גן ילדים בשלב ג +בלוי אשכול גנים חבצלת ותלתן  +

 .את הפרוייקט
  העם הצבת במה קבוע ,פארק רמוןשל מקיף מתוכנן גידור. 
 וספו ברזיות כלביםבכל גינות הכלבים בעיר התו. 
 את מערכת המיםאנו מקווים להפעיל בחודש הקרוב . הסתיים גינון כיכר ישראל. 
  י נועם"הוצגה התוכנית ע –תכנון הספורטק. 
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 :הוחלט כי .1
 

כדי לשפר את הנגישות בין , לכיוון צפוןהמתוכנן הזיז את הגשר ועבר למחלקת ההנדסה הצעה לת* 
תלמידי בית ספר בן גוריון  כולל) ורוכבי האופנייםהולכי הרגל  עבור רמת אילן לשאר חלקי העיר

 .(אשר מתגוררים מחוץ לשכונת רמת אילן
 

ולדאוג  (71-71גילאי )הנוער הבוגר יותר  תהוועדה מבקשת לנתב את הספורטק לאוכלוסיי* 
 .למתקנים מאתגרים גם לנוער

  

 בברכה

 
 נועם ארוילי

 
 מנהל אגף איכות הסביבה


