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סיור תושבים רחוב לוטוס

גן שעשועים בין רחוב התילתן ללוטו

29/04/2021

יום רביעי ט"ז אייר תשפ"א

פגישת עבודה

שגית פרבר - מנהלת רשותית למניעת אלימות, סמים ואלכוהול; שלמה אפרתי - מנכ"ל; נועם מור - פקח; נעמהמשתתפים:
אליצור - עו"ס קהילתית; ניר ברטל - ראש המועצה

ניר ברטל - ראש המועצהמכותבים:

כללי1:סעיף

בתאריך 27.4 בשעה 16:30 נערך סיור תושבים לבקשתו של טל מורדי תושב רחוב הלוטוס
בסיור השתתפו 4 תושבים

כרמית
טל מורדי
עופר סלע

טל שוורצבוים
אסי צמח

מהמועצה השתתפו
ניר ברטל, ראש המועצה

שלמה אפרתי, מנכל
אריק דושי, מנהל שפע

נועם מור, פקח
שגית פרבר, מנהלת ביטחון קהילתי

עוד שבועיים נבצע סקירה של כל הנושאים סטטוס

רכב זבל2:סעיף

התושבים מבקשים שרכבי הזבל לא יכנסו לרחובות הקטנים בין השעות 8:00-7:00 בבוקר
זה חוסם את היציאה והשעות האלו הם קרטיות להביא את הילדים לבית הספר ויציאה לעבודה
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פיקוח3:סעיף

התושבים התלוננו שאין מספיק פיקוח בישוב
בנושא צואת כלבים

והוצאת גזם לא בימי הוצאת גזם

בנושא צואת כלבים
ניתנו בחודש האחרון 25 דוחות לעומת חודשים קודמים שכמעט ולא ניתנו דוחות

קמפייו פרסומי באויר ) טלויזיה, מכוונים(
סרטון  בנושא

אכיפה באמצעות רחפן

בנושא גזם לא בימים הנכונים תבוצע אכיפה מוגברת ברחובות אלו בחודש הקרוב ) לוטוס , פיקוס תלתן לבנה (

עשבייה ועשבייה שצומחת מהרצפה4:סעיף

לגבי עשבייה יש תוכנית לניקיון שטחים פתוחים והטרקטור עובד בימים אלו
נעשתה פעילות גם בסוף רחוב הלוטוס

עשבייה מהרצפה - ריסוס וחרמוש קורה בימים אלו ) יעקוב מזרחי אחראי על הנושא(

עדניות ברחוב האגוז5:סעיף

עדניות לא מטופחות ברחוב האגוז
תבוצע סקירה של העדניות ושיפורם באחריות אריק דושי

מעבר חצייה שחוק ליד התיכון6:סעיף

צביעה של כל מעברי החצייה  ביישוב תעשה באוגוסט לפני פתיחת שנת הלימודים

ניקיון הגינות הציבוריות7:סעיף

ניקיון הגינה שבין רחוב הלוטוס לתלתן
עלים צואת כלבים

דושי דיבר עם חברת הגינון יכנסו לתקן ולתחזק את הגינה

חברת הניקיון גם תודרכה בנושא

כמו כן המים נפתחו ברחובות ובגינות שסביב הלוטוס

שעון מים נגנב מהארון יש להשים שעון מים חדש ולדאוג לנעול את הארון

נבצע מעקב בעוד שבוע

יעדאחראימשימותנושא משימהקוד

עץ זית במסוף4436
ניר יפנה לגורמים הרלוונטיים לשימור וטיפול 

27/05/2021ניר  ברטלבעץ ובכיכר הקרובים למסוף
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