המועצה המקומית כפר שמריהו
ראש המועצה
 11מרץ 2019
ד' אדר ב תשע"ט
לכבוד:
חברי ועדת שיפור חזות הכפר
חברים נכבדים,
הנדון :ועדה לשיפור חזות הכפר – סיכום ישיבה מיום  10מרץ 2019
 .1השתתפו בישיבה :גילה שטיין ,צילה דריה ,אמירה זוכוביצקי – ברוך ,תמר גולדשטיין ,דוד דרך ,רון
לוקר ,דיויד ברייטבורד (מהנדס המועצה)) והח"מ.
 .2נעדרו מהישיבה :דידי נחשון ומשה בכר  -נמסרו הודעה מראש ,משה שהם (מנהל אחזקה) – לא זומן
עקב טעות.
 .3להלן הנושאים אשר עלו במהלך הישיבה והמלצות להמשך:
 .3.1עגלות אשפה
במספר מקומות בכפר ,התושבים משאירים את עגלות האשפה על המדרכה ו/או במרחב הציבורי,
חברי הועדה ממליצים לחייב את התושבים לאכסן את עגלות האשפה במרחב הפרטי ולא במרחב
הציבורי.
בימים אלו אנו עורכים סקר פחים לצורך מכרז אשפה ,אנו מתעדים את כל הפחים ומצבם במסגרת
זו נרשמים ומצולמים הפחים שמוצבים בשטח הציבורי.
בסיום הסקר ישלחו התראות לכל בעלי הנכסים שפחיהם מוצבים בשטח הציבורי ובמידת הצורך
גם קנסות.
 .3.2מרכז מסחרי
חברי הועדה העלו את נושא השטח הפרטי הצמוד לאטליז יוז'י מצד מערב.
המקום שימש בעבר כמבנה המטבח של העסק הקודם אשר הופעל במקום ,המטבח פורק וכרגע
המקום נראה מוזנח ונטוש.
חברי הועדה ממליצים לחייב את בעל המבנה לסגור את השטח מצדו הצפוני וזאת על מנת להסתיר
את המפגע.
המועצה תפעל מול בעל הנכס על הנכס על מנת שיקדם את הנושא.
 .3.3גינון בשטחים ציבוריים

לדעת חברי הועדה יש מחסור בפרחים צבעוניים בגינות הציבוריים  /כיכרות (בכפר יש 2
כיכרות בלבד) ויש לשתול פרחים נוספים.
השתילים הצבעוניים הינם צרכני מים גדולים ,בשנים האחרונות כתוצאה ממשבר המים
רשות המים הקצתה מים לרשויות על פי תכנית גינון שהרשויות הגישו.
המועצה קיבלה הקצאה של  15,000קוב במקום  35,000קוב שצרכה עד להחלטה זו.
 15,000קוב כוללים את בית הספר אשכול גנים ואגודת הספורט מה שלא היה בעבר.
קיצוץ של יותר מ 2/3מה שלא מאפשר לשתול שתילים צרכני מים.
בנוסף חל על המועצה להשקות שטחים ציבוריים בין החודשים מנובמבר ועד מאי.
במהלך חודש מאי נשתול שתילים רב עונתיים.
כמוכן ידוע לנו כי חסרים שתילים במספר ערוגות ,השתילים הוזמנו וישתלו בימים
הקרובים.
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 .3.4דשא סינטטי
במספר נקודות ברחבי הכפר הניחו דשא סינטטי באיי תנועה וכד' ,חברי הועדה מבקשים
לבדוק אפשרות להחליף את הדשא הסינטטי בחלוקי נחל.
התברר כי הדשא הסינטטי נועד לצמצם שטחי גינון הדורשים השקיה( ,ראה סעיף 3.3
לעיל) נעשה ניסיון בדרך השדות פינת התלמים ניסיון שהמועצה הקודמת ביקשה לא
להשתמש ואפילו כינו זאת כנראות של כניסה לבסיס צבאי.
ניתן לראות דוגמא בדרך השדות בין רח' התלמים ורח' קרן היסוד ,בצד במזרחי דשא
סינטטי ואילו בצד המערבי חלוקי נחל עם שתילות .ניתן להתרשם לשם המשך הטיפול.
 .3.5עמדות מחזור
עמדות המחזור ברחבי הכפר מוצבות במספר נקודות עובדה אשר פוגמת בנראות ,חברי
הועדה מבקשים לבדוק האם ניתן לרכז את עמדות המחזור ב"חוות מחזור" ובאופן זה
לצמצם את מספר המקומות.
ועדת איכות הסביבה נדרשת לחות דעה לעניין זה.
מבדיקה אשר נערכה עם משה (מנהל מחלקת האחזקה) עולה כי ברחבי הכפר ישנם 5
מרכזי מחזור הכוללים את כל סוגי המחזור :נורדאו ,חניון הזורע ,קרן היסוד/דואר,
הנוטע בבית וייל ושביל התפוזים מול מגרש הכדורגל.
כל שאר עמדות המחזור פזורות ברחבי הכפר לשימושם של התושבים הגרים בסמוך.
יש לציין כי התושבים כן ממלאים את כל מכליי המחזור הכפר.
מחקרים מוכיחים כי ככל שהמכלים רחוקים יותר מבתי התושב ופחות נגישים כמויות
המחזור יורדות באופן משמעותי.

בברכה
סרג' קורשיא
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו
תפוצה:
רון לוקר  -יו"ר הועדה
גילה שטיין  -חברת ועדה
צילה דריה  -חברת ועדה
אמירה זוכוביצקי ברוך  -חברת ועדה
תמר גולדשטיין  -חברת ועדה
דידי נחשון  -חברת ועדה
דוד דרך  -חבר ועדה
אינג' דיויד ברייטבורד  -מהנדס המועצה
משה שהם – מנהל מחלקת אחזקה
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