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הועדה חזרה לפעילות לאחר תקופת החגים ,נתמקד בהוצאה לפועל של תוכנית העבודה.
פקח בקציר.
 .2.1הפקח ,גיל טוברי ( ,)0522825845התחיל בעבודתו והחל מנובמבר מסייר ביישוב בהתאם
למכסת השעות עליה סוכם עמו.
 .2.2בחודש הראשון יימנע מהטלת קנסות ויתמקד בפעילות הסברתית ,למעט מקרים קיצוניים
כמוגדר בחוק העזר של מוא"ז מנשה.
 .2.2צוות עבודה של הועדה (צוות פיקוח סביבתי) ייפגש עם גיל וייקבע נהלי עבודה ותיאום
ציפיות.
 .2.4בצוות חברים -מיכאל ויצמן ,מנחם כרמל ,בני וייס – ר"צ.
תכנון גינון ציבורי.
 .2.1טכנאי נוף החל בעבודתו בשבוע שעבר ומבצע מיפוי מצב של היישוב ויגיש המלצות.
 .2.2לעבודה נבחר יצחק היידן ממי עמי.
 .2.2גילה אורן מרכזת את הפרויקט.
 .2.4גילה מסרה דיווח על התקדמות הפרויקט עד כה.
 .2.5דגש על טיפול בכיכר בין הגבעות במיידי.
כלבים משוחררים ביישוב.
 .4.1נערך מבצע הסברה של הועדה ,נאספו  420חתימות (!) תמיכה בנושא.
 .4.2יש להמשיך ולמנף מודעות הציבור בעניין.
 .4.2בני עדכן על פגישה שהתקיימה עם איגוד ערים וטרינרי שומרון ,הובטח על ידם לתת יותר
משאבים לטובת קציר.
 .4.4כלב משוחרר שיצולם בצירוף תאריך שעה ומקום והתמונה תגיע לאיגוד – בעליו ייקנס
כחוק.
 .4.5הפקח יונחה לצלם כלבים משוחררים ולהעביר לטיפול שני/איגוד.
 .4.4חברי הועדה מתבקשים להפיץ המסר לתושבים ,מטרד הכלבים רחוק מלהשתפר בשלב
זה.
מרכז מחזור ביישוב.
 .5.1נמסר דיווח על פגישה בעניין עם אנשי המועצה.
 .5.2צוות עבודה של הועדה (צוות קיימות) יקדם הנושא ויהיה בקשר מול המועצה.
 .5.2בצוות חברים -עמרי שטרן ,עופר בר ,טלי גאון-ר"צ.
 .5.4יש תקציבים למרכזי מחזור ולגינון קהילתי.
 .5.5נדרש להכין תוכנית עבודה מפורטת לנ"ל ,כולל הגדרת מיקום ביישוב.
שטח ירוק מול בית לולה ("שביל הציפור").
 .4.1בשטח נמצאים פסולת בניין ומכולות המכערים את השטח ומהווים מפגע.
 .4.2למרות שיש בקשה לטפל בסילוק המפגעים ,אין חדש בעניין.
 .4.2הועדה רואה עניין זה בחומרה.
 .4.4מיכאל מכין פנייה ליו"ר הועד בנושא.
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