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נוכחים:
אורי ויס
נועם ארוילי
נירה סימן-טוב
אודליה רוזין
קרן אפשטיין
נועם :
מבקש לעדכן לגבי :
גינון הכרכרות ( הגששים והסיבים ) והפארק החדש אמור להסתיים בעוד כחודש  ,מכר לאיסוף
מחזור אריזות – הגענו להבנות שיפנו גם את הפחים הצהובים למרות העיכובים ע"י תמיר מקוים
לצאת בזמן למכרז ,אנו מקוים כמו כן מעלה רעיון להסבת תפקיד לאדם שיהיה אחרי רק על
תחום המחזור בעיר.
נושא הפארק המרכזי – כולל במת אירועים וגדר קבועים במטרה לחסוך בעלויות הקמה בזמן
הופעות כמו כן מבחינה ביטחונית ובטיחותית ,סיום מתוכנן ב . 30.7.17
כבישים חדשים – נפתחו כבישים חדשים מדרום לרמת הדר בקרוב תפתח יציאה חדשה מהסיבים
לדרך רבין ,פיסול – הפסלים עדיין נמצאים ליד סניף בני עקיבא עם גידור סביב הפסל המסוכן
בקרוב תתחיל הצבת הפסלים בסיכום עם הקבלן סביב התאריך  23.7.17יחלו חפירות לביסוס.
פארק אלקנה – מתקדמות עבודות ההקמה של הגינה החדשה בפארק אלקנה סיום בקרוב .
ספורטק – מתוכנן שינוי גדול בגינה שיכלול תוספת מגרשי טניס וגידור גבוה ומתאים סביב
המתחם יהיה כמרכז פעילות של המתנ"ס.
דרום העיר – מתוכנן מתחם ספורט לנוער בדרום העיר בגבול דרך רבין.
עם תחילת הקיץ נגרמות לגינות נזקים.
נושא היתושים אנו נערכים לסיורים עם הפיקוח במקומות שיש חשש לנגיעות בחצרות פרטיות
ומנטרים ומטפלים במקומות שישנם בעיות קבועות .
אודליה :
מבקשת להשלים את הצבע בגב הבמה בפארק רמון.
מעדכנת כי הפח הלבן שהוצב בבניין לפסולת ניר מאוד מוצלח ,מוצב במקום נגיש מתחת לתיבות
הדואר ודירי הבניין משתמשים בו ולכן אולי ניתן להרחיב את הרעיון .
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אורי  :גם הפח בחצר שלו ממלא את הייעוד וכדאי לשקול את השימוש גם בבתים פרטיים  ,עם
זאת מציין כי ניתן לבצע זאת בעזרת שקיות ייעודיות כפי שעשו תמיר .

בברכה,
נועם ארוילי
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