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הנדון :סיכום ישיבת ועדת שפ"ע רובע מכבים רעות –/90206//9

 ./בתאריך ה  /90206//9התכנסה ועדת שפ"ע לישיבתה הראשונה.
 .6על סדר היום:
 עדכון בנושא קו מזרחית למכבים
 פיתוח שטח הבור הסמוך לכיכר יקותיאל
 השטח המיוער סביב הרובע טיפול ומניעת שריפות – שת"פ קק"ל
 העלאת נושאים באופן חופשי
 .3סיכום:
א .תכנית מקורות (פרויקט לאומי – הקו החמישי):
 העבודות בקו מתבצעות בשלב זה בסמוך לגדר מכבים דרומית לשער
בית סירא .הערכה שלקראת אמצע יולי העבודות יחצו את הגדר .טרם
ניתן אישרו ק"ל ועל כן לא נערך דיון בנושא היתר חפירה .תוכנית השבה
לקדמות הועברה לקק"ל .מצ"ב לצורך התרשמות .אין בתוכנית המוצגת
שהינה באחריות ביצוע של מקורת תוכנית לטעת עצים בגזרת העבודה
כשזו תסתיים .הנושא בבדיקה ( מצ"ב מטה ,להתרשמות תוכנית השבה
לקדמות).
 הפרויקט יפקח גם ע"י נציגי הרובע באופן צמוד.
ב .גן יקותיאל -נפעל בהקדם לגיבוש מענה להחלפה של הגן בגן חדש העומד בתקן.
הכוונה לשמור על המאפיינים ולשלב מתקנים נגישים .הפעילות תבוצע בשיתוף
התושבים ,כד שהמענה יענה לציפיות והצרכים היעד לסיום ,מחצית שניה של
.6//9
ג .פיתוח שטח בור סמוך ליקותיאל – בוצעה מדידה של השטח .פועלים בשיתוף
העירייה על מנת לצאת למכרז תיכנון וביצוע .הנושא יוצג לתושבים בטרם יציאה
לביצוע .היעד לסיום מהלך .6//9
ד .שבילי0קווי אש – ניכוס 0סיפוח שטחי ציבור ע"י תושבים יצר בחלק מהמקומות
מפגע בטיחותי .העירייה בשיתוף ועד הרובע יפעלו להשבת המצב לקדמותו .החל
תהליך של ניקוי צמחייה ישיבה ברחבי הרובע .הוכנס עדר כבשים ליער מכבים
במטרה לבצע בירוא טבעי.

ה .הצללה ונטיעת עצים – עקירת עצים ברובע מבצעת בהתאם להנחיות גורמי מקצוע
ואישור פקיד היערות .הדבר נוגע בעיקר לעצי האלביציות אשר גורמים ללא מעט
מפגעים .במקומות בהם נעקרו עצים אין כוונה לטעת בשלב זה עצים אחרים .נושא
נטיעת עצים באזור רחוב רכסים ,על מנת להוסיף הצללה  0ירוק  ,יבחן באופן
מקצועי בשיתוף מנהל מח' גנים ונוף .ההמלצות תובאנה לידיעת לתושבים.
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