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סיכום ישיבת וועדת חזות הישוב
נוכחים :רינן קרני ,מיכל חרזי ,לינדה סמסון ,שי פינצ'וק ,יונתן ארד
חסרים :ליאור כהן
♣ פינות גזם:
הועברו מיקומים אפשריים לשתי פינות חדשות ברח' היובל ופינה חדשה ברח' שירת הים .רינן
יגיע לישיבה עם הוועד לגבי נושא זה.
לאחר שבוצע ריסוק גזם להדגמה בחנתון ע"י קבלן שעובד באלון הגליל ,הוחלט לבצע סיור נוסף
לבדיקת התוצר ולראות איך זה יכול להשתלב בניהול פינות גזם בחנתון .לאחר הסיור נקבל
הצעת מחיר לעבודה.
♣ מפגעי בטיחות:
הועברה רשימת מפגעים מרחבי חנתון .הוועד ענה שיועצת התנועה לא מסכימה לבצע מעקות
בטיחות .ביקשנו מהועד לשלוח את רשימת המפגעים ליועצת התנועה ולקבל ממנה התייחסות
ישירה לכל מפגע שצויין .רינן יעקב.
בוטל פס הרעדה שהיה ליד מגרש הספורט .בשדרוג התשתיות הפס הרעדה בוטל .רינן יברר
לגבי ביצוע פס הרעדה חדש.
♣ שילוט רחובות ומספרים:
יש לקדם שילוט רחובות שטרם טופלו .הצעת מחיר הוגשה לוועד לפני כשנתיים דרך וועדת
תכנון.
בנוסף לכך יש לקבל הצעות מחיר למספרי בתים ע"ג חזיתות הבתים.
יונתן ירכז הצעות מחיר לביצוע מספרי בתים מפסיפס.
שי ירכז את המהלך מול הוועד.
♣ שילוט עסקים:
רינן ישב עם הוועד ביום רביעי לגבי הקמת שלט עסקים בכניסה לישוב.
♣ גיזום ירוק:
יש לתאם עם הוועדה ,גידור אזורים תקופתית ,לגיזום ע"י הסוסים מהחווה .יש לתאם הבאת מים
לאזור הנבחר.
מיכל תתאם מהלך זה מול הוועדה.
♣ מדרכת אוטובוסים ליד ביה"כ:
דובר על השלמת מדרכה בין התחנה הקיימת למדרגות העולות לכיוון הבריכה .וכן הוספת תחנת
עץ שלישית ע"מ להתמודד עם העומס בבקרים.
רינן יברר מול הוועד מה מצב קידום הפרוייקט.

♣ גינון:
שי ביצע סיור עם שי שחל לקביעת שתילת עצים במקומות בהם חסרים עצים והוספת השקיות
לפי הצורך .שי יעביר רשימה של העצים שהוחלט לשתול.
יש לקבל מהגנן לו"ז חודשי לאזורי העבודה בחנתון .שי יוודא שהמידע יעבור לוועדה ,באופן
מוקלד ולא בכתב יד,לתאם עם עינת.
יש לטפל בעיקול הכביש שמול ביה"כ ,להנמיך את הצמחייה לפתיחת זווית ראיה .לינדה תטפל
בזה
♣ פרוייקט "גן קולין":
לינדה ורינן סיירו בשטח לקבוע תוואי תכנוני .רינן ישיג תוכנית מדידה לעבודה.

שאלה שמופנית למזכירות:
 .1מי מפקח על הניקיון בחנתון? כבישים ,מדרכות ,פחים ,פסולת פזורה.

בברכה,

וועדת חזות הישוב

