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 סקר עמודי תאורה ועצים   –  אושרת פרימו מענה להצעה לסדר יום של

 אושרת,
  את שוב מעלה נושאים לסדר שכבר מטופלים על ידי המועצה.

, נזכיר שבישיבת מליאה בחודש יולי, ראש המועצה דיווחה שהמועצה החלה בביצוע סקר עצים ת את לא זוכר אם 
 ברחבי היישוב.  

מתעדים  הסקר מבוצע על ידי אגרונום ובמסגרתו סוקרים וממספרים את כלל העצים הקיימים ביישוב, ובתוך כך גם 
 . G.I.S-את סוגי העצים ואת גילם. על כל עץ תותקן דיסקית עם ברקוד ובסיום הסקר המידע יעלה למערכת ה

  .קיימים ביישובעצים  5000-עצים מתוך כ 2000-עד כה נסקרו כ
  .בסיום הסקר, הסקר המלא הכולל מידע מפורט בנוגע לעצים, יעלה לאתר המועצה

חשוב לומר, כי במהלך ביצוע הסקר ובאופן שוטף, האגרונום מעביר למועצה המלצות לביצוע בנוגע לעצים  
  .מסויימים, והמלצות אלו מבוצעות תוך תעדוף לדחיפות הטיפול הנדרש

אש הרשות, נבנתה תכנית לעיבוי והוספת עצים ברחבי היישוב לצורך הצללה ותרומה לבריאות בנוסף, לבקשת ר
 קידום תפיסת גני תקווה כעיר בריאה. להציבור ואיכות הסביבה, 

  .שלב ראשון של ביצוע התכנית מסתיים בימים אלה. השלב הבא יבוצע לאחר שנת שמיטה
כאן אם לא זכור לך, הנושא עלה בהקשרים שונים למליאה תוך שעדכנו  בנוגע לטיפול בעמודי חשמל ביישוב, גם 

עמודי תאורה ישנים או רקובים ביישוב. בנוסף,  ה שלמועצה יש מכרז פעיל במסגרתו היא משקמת ו/או מחליפ
המועצה נמצאת בהליך התייעלות אנרגטי של החלפת הנורות לנורות לד וגם במסגרת זו, נבדקים העמודים 

 . ומטופלים 
יותר לנאמר בישיבות על מנת   הלכן אנו סבורים שאין להעלות את ההצעה לסדר היום ואנו מציעים לך להיות קשוב

  .שלא להעלות לסדר נושאים שכבר מטופלים בשוטף או שכבר ניתן להם מענה 

 

 בניית מדרגות בסוף המדרכה המובילה ללידר   – יניב שחר שלמענה להצעה לסדר יום 

  קודם כל, נבהיר כי אין מדובר במדרכה אלא בחלק מרוצף בתוך שטח המיועד ומשמש כחניון.

  כוללת רמפה נגישה לנכים.מדרכה תקנית שנועדה לשמש את כלל הציבור, קיימת במקביל והיא 

מאחר שמדובר בשטח המשמש כחלק מחניון, אינו מיועד להליכה ומעבר ציבור אלא למעבר בין רכבים לנהגים  

  ביצוע מדרגות בסיומו יגרום לכך שתושבים יעברו מהמדרכה לתוך מגרש החניה באופן מסוכן. -שחונים במקום 

 . לסכן את הציבור מוצע שלא להעלות אותה לסדר היום כיוון שמדובר בבקשה לדון בנושא שעלול 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 לכבוד  

 יניב שחר 

 סיעת כוח לשנות   –חבר מועצה 

 

 מועד סיום פיתוח הפארק שבין דרך אילות לדרך המשי מענה לשאילתה בעניין 

ידי הקבלן עמו התקשרה המועצה בהסכם כוללות עבודות חשמל, ניקוז, מים -עבודות פיתוח השצ"פ המבוצעות על

כך שכלל עבודות הפיתוח צפויות להסתיים עד   ,יבוצעו בשצ"פ עבודות גינון ומתקנים  -השלמתם ושבילים. עם 

 .2022לסוף שנת 
נוספים בחלק הצפוני  3 -מבנים ו 3מתוכם מאוכלסים רק   ,מבנים  7פ זה מתוכננים "אנו מזכירים כי סביב שצ

 כלוס רוב המבנים סביב השצ"פ. כך שעבודות הפיתוח של השצ"פ מתוכננות להסתיים עם א ,בתהליך בניה

 

 

 

 

 

 


