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 התייחסות לפרוטוקול  –קידום עבודות יערנות ואזורי חיץ  הנדון: 

 2/2020סימו' 

התקיים דיון בראשות מפקד תחנת חדרה טפסר   01/01/2020בתאריך  (1
 יששכר תוהמי  

 להלן התייחסות לפרוטוקול :  (2

גבעת עדה מברכת על היוזמה   -המועצה המקומית בנימינה  •
לקידום כל נושא היערנות ואזורי החיץ ותעשה ככל יכולתה לקדם  

ן  כל נושא על מנת לצמצם את מפגעי הבטיחות בתחום זה , כמו כ 
ביצירת אזורי חיץ בתחום המועצה ) מוסדות   המועצה תסייע 

 ציבור , מוסדות חינוך ( . 

המועצה מציינת כי יצירת אזורי חיץ בחלק הדרומי בגבעת עדה )   •
יער האלונים ( אינו באחריות המועצה וכי איננה יכולה לעצור  

 אזור חיץ במקום . 

עדה  המועצה מיקמה צינור בציר הדרומי של המושבה גבעת   •
בסמיכות ליער עפ"י הנחיות רשות כבאות והצלה ומיקמה  

 הידרנטים יותר מהתקן הנדרש . 

מתנדבים שהוכשרו    60-למועצה יש יחידת מתנדבים המונה כ  •
בוי ניידות שמחולקות  לחילוץ קל , כמו כן למועצה ישנם ערכות כי

בעת הצורך לטובת מענה לשריפות מקומיות , יש לציין כי  
נעזרת בעת הצורך ברכב כיבוי הנמצא בידי הקהילה  המועצה  

הגרמנית , בציוד מקצועי רחב היקף הנמצא את חברת "עופר  
 כיבוי והצלה" אשר מיקומו באזור התעשייה בבנימינה . 

מחלקת הרווחה של המועצה מבצעת סקר אצל אוכלוסייה   •
 מתבקשת ותבצע רכש גלאי עשן בהתאמה למבנים אלו . 

פינוי פסולת וגזם מבוצע לפי תכנית עבודה מסודרת , יש רכב פינוי   •
גבעת   –שפנה גזם ע"ב קבוע ברחבי המועצה המקומית בנימינה  

 עדה . 

עבודות גיזום מבוצעות לפי תכנית עבודה מסודרת , בדגש על   •
מבוצע    שת הלימודים שך הקיץ , בימים אלועונות המעבר וחופ

ילת  ום עצים מחשש לקריסה ונפ רחב היקף לגיז מניעה פרוייקט 
 ענפים . 

 תכנית עבודה רב שנתית תוכן ותוצג לפי לוחות הזמנים שנקבעו.  •

המועצה מקבלת בברכה כל ביקורת שתערך בגזרתה ותעזור   •
לצמצם את מפגעי הבטיחות במידה וקיימים , כמו כן כל גורם  

 מקצועי שיעזור בנושא זה יתקבל בברכה . 



 
 
 

 
 
 

ו עם נציגי כבאות והצלה ע"מ  הח"מ ממתין לסיורים שבוצע •
 לזהות את המקומות המועדים . 

יש לציין כי יש חשוב להבין את אופי המועצה שמעודדת אוירה   •
כפרית ולא מעט מהתכסית הקיימת במושבות משקף זאת ,  

המועצה אינה רואה בעין יפה כריתה מאסיבית של עצים אלא אם  
 זה מהווה מפגע בטיחותי .

קשורתי לתושבי המועצה טרום עונת  המועצה תבצע קמפיין ת  •
 הקיץ בדרכי התקשורת של המועצה ץ 

מחלקת הפיקוח של המעצה מבצעת אכיפה יומיומית על מפירי   •
 סדר שמוציאים גזם לא במועדים שנקבעו לכך . 

רעיית בקר מבוצעת ע"ב קבוע בסיוע החקלאים שנמצאים בשטח   •
 השיפוט של המועצה . 
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