מאת :מרכזת הכפר

שלום לכם,
לצערי הפעם אני כותבת על מעשים אסורים שנעשים או מעשים שלא נעשים בצורה חוקית ופוגעים בחיים
ובסביבת המושב.
אני די כועסת על כך שאני צריכה לכתוב על כך כל כך הרבה ,כי במקום ללכת קדימה ולעסוק בפיתוח המושב
זה מצריך ממני תפקיד של שוטרת ופקחית.
פינוי גזם
המקומות בהם היו מכולות פינוי הגזם שבשטחי ההרחבה נלקחו ע"י המועצה.
בכל זאת ,אנו ממשיכים לראות במקום ערימות גזם.
בימים אלו אנו עובדים על מציאת פתרון לפינוי הגזם.
עד שימצא פתרון ,ניתן לשפוך את הגזם רק במפג"ש ולא ברחבי המושב.
אנא עדכנו גם את הגננים שעובדים אצלכם .אין לזרוק גזם ברחבי המושב.
פינוי פסולת
ובעניין דומה ,קיבלתי ביום שני מכתב ממנהלת מח' איכות הסביבה במועצה ,עדנה נוה ,שאני לא שמחה אבל
רוצה לשתף אתכם בו:
דנה שלום,
היום בשעות הבוקר נתפס תושב באר טוביה אשר השליך פסולת חקלאית לאתר הפסולת הפיראטית בסמוך
למפג"ש ע"י העובד של בעל המשק .בעל המשק טען שהפועל פעל על דעתו ללא ידיעתו ושלח אותו לאסוף
את כל הפסולת.
כמו כן נצפתה משאית אשר ביצעה שאיבה מרפת בישוב והזרימה לשטחים הפתוחים  -דבר הגורם למטרד
סביבתי חמור ביותר.
אנא צייני בפני הרפתנים שאת התשטיפים יש להעביר לאתר מורשה ושידרשו ממי ששואב קבלה ואישור
הטמנה באתר מורשה .בפעם הבאה מי שייתפס יקבל קנס!
אבקשך ,אם ניתן לפרסם ולהזכיר לתושבי המושב ,שיש להשליך פסולת במפג"ש בלבד ולעדכן שעות פתיחת
המפג"ש.
כמו כן ,אנא צייני בפני התושבים שמי שייתפס בעתיד יקבל קנס מהמשרד להגנת הסביבה שיכול להגיע עד
לסכום של  0777ש"ח.
-אודה על שיתוף הפעולה!
עדנה נוה
מנהלת מחלקת איכה"ס
ורישוי עסקים

עצירה על יד גני הילדים
על אף שיש סימון על הכביש
על אף שיש תמרור של אי עצירה ואי חניה
על אף שיש שלט נוסף המורה על אי עצירה ואי חניה
כמדי יום מכוניות ההורים חונות בלי בושה על מנת להוריד את הילדים לגנים.
הדבר מהווה סכנה לדרי הרחוב שעוברים שם,
חלקם עם כלים כבדים (ואף קרתה שם כבר תאונה).
הדבר מהווה עבירה על החוק.
בימים אלו אנו מחלקים מכתבים לכל הורי הילדים בגנים
ומבקשים שוב לא לעצור ולא לחנות על יד הגן ,אפילו לא לרגע.
יש חניה מסודרת כמה מטרים על יד,
ניתן ללכת עם הילד בצורה מסודרת ובטוחה לגן
וזה לא מה שיגרום לאיחור בעבודה...
אנחנו לא רוצים להיגרר לאכיפה על ידי פקחים
אבל אם נצטרך נהיה שם.
גיזום
בימים הקרובים אנו נעבור ברחבי המושב ונגזום את מה שמהווה סכנה .אנו מבקשים מכל מי שצמחיית ביתו
פולשת למדרכה או לכביש – הדבר מהווה מפגע – לגזום בהקדם האפשרי.
אם לא יעשה גיזום כנדרש ,המושב יגזום ויגבה את העלות מבעל הבית .אנא קחו לתשומת ליבכם.
ולסיום אבידה
אם למישהו בבאר טוביה "אבדה" האבן הנ"ל:

"האבידה" נמצאה בתוך בית העם ,לאחר שהאבן פרצה לה את הדרך ישר לתוך דלת הזכוכית של בית העם.
בברכת שלא אצטרך לכתוב שום על הדברים הנ"ל,
דנה

