
 

 

 

 22.4.2021הסביבה  תועדת: איכו
 

 נוכחים: 

 אבנר ראובני

 אבי געש

 )בזום( אלבז יוסי

 דודו עמר )בזום(

 משומר לוי )בזום(

 ליאל קורן

 דרור ריבובסקי

 

 האנו בשבוע של ל"ג בעומר לנושא המדורות יש קשר ישיר לדיונים בוועד :ריבובסקי דרור

רעיונות לפעילות חליפית ,המועצה נקטה שורה של פעולות שמטרתם צמצום המדורות 

 ובמקביל הכשירה שטחים לקיום מדורות לאלו שכן רוצים.

 יש תקנות והנחיות של ק כבאות ראשי ? :געשאבי 

אכן יש איסור גורף להדלקת מדורות למעט שטחים שהוכשרו וקיבלו אישור  ריבובסקי: דרור

 בימים הקרובים יגיע צוות כיבוי לבדוק ולאשר את השטחים.כיבוי אש, 

 טיפול בעשב שגדל בישוב , נחלק לכמה נושאים : :ריבובסקי דרור

חודש לפני פסח מתחיל תהליך של הוצאת מכתבים רשומים לבעלי בשטח צריך להבין  -הפרטי

בו בניה (  שטחים מציאת הבעלים ) מכירה, קניה או שטח שהתחילה 400מדובר על יותר מ 

 .וכאלו שאינם מבצעים וצריך לבצע במקומם ןניקיולאחר יש מעקב ופניה חוזרת לביצוע 

למקומות צרים וקטנים .במהלך השנה הזו בוצע  זה מכרז שנתי לניקוי פינוי בובקט -הציבורי

ניסוי של ריסוס שטחים בעיתיים לניקוי שימנע צורך בניקוי הניסוי הצליח מאוד שנה הבאה 

זה המקום להודות לאבנר ראובני ,נציג המועצה באיגוד  .נקדים את הפעילות ונרחיב אותה

 ערים לתברואה על תרומתו בקיום הניסוי.

 .ושומע על ריבוי מיקרים של הופעת נחשים אני רואה אבי געש:

השטחים ואתם מבינים שמדובר על מאות  ןניקיו זו העונה של הנחשים בנוסף :קורןליאל 

 שטחים גורם לחשיפה. צריך לזכור לא כל הנחשים הם ארסיים.

 .המוקד והסיירים זמינים לעזרה עד הגעת לוכד דרור ריבובסקי:

 חזור, סטאטוס הפינויים והמכרזים. עורכת סקירת זרמי מ :קורןליאל 

 טון.   746טון לעומת שנה שעברה  984ל  2020סיכום המיחזור במושבה עלה בשנת 

עליה יפה בנוסף לחשיבות המחזור יש כאן חסכון בכסף ציבורי על הזרמים   :ריבובסקידרור 

 השונים אנו מקבלים החזרים )בקיזוז כנסות (.



 

לאחר ההחלטה א .250בתהליך של העתקת עצי האלון בשטח אני רוצה לשתף את החברים 

שאין בררה ויש להעתיק את העצים פונים בבקשה לקבלת התר מקק"ל במקרה הזה מכיוון 

שהעצים הם בסווג גבוה לשימור נדרש גם אישור רת"ג ,לאחר מעמידה המועצה ערבות ביצוע 

בעל ניסיון מוכח בהעתקת  שתעמוד בכל הכללים ותהלכי העתקה. השלב הבא גיוס אגרונום

עצים בוגרים ,נבחרת חברה מבצעת בנוסף מתבצעת בקרה של קק"ל .התהליך הוא סביב 

חודש הכנה גיזום, השקיה , חפירה דיפון החדרת מוטות מתכת הרמה הובלה ונטיעה במקום 

  .חדש שהוכן לצורך כך. בנוסף מתחיבת המועצה לנטוע עצים נוספים כהשלמה לפרויקט

 זה מבצע חשוב וערכי.חברים לעבור ולהתרשם מעבר לעליות הכספיות הגבוהות מציע ל

 אני עוקב ומתכונן להיות במקום ביום העתקה. אבי געש:

 

 ריבובסקידרור  :רשם


