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 סביבה, סביבה, סביבה....עדכונים מצוות הנוי
 חברים ותושבים שלום!

בימים אלה שמזג האוויר הולך ומתחמם, הצמחייה בשיאה וכל זאת למרות החורף היבש במיוחד 

אותן ניתן לזהות לפי השתילים נו עוסקים רבות בהקמה וטיפוח גינות חדשות, אשעבר עלינו. 

מנסים "לפתוח" את הנוף, להשתמש בצמחייה נמוכה. דוגמאות לכך ניתן כמו כן אנו  הרכים.

 לראות מול האינגלה, ליד המרכול ועוד. 

כשמעט הגשם שהיה כבר מאחורינו, אנו נערכים לתחילת עונה חמה אשר מחייבת השקיה 

מיטב ועושים כ אנו ערים לעלותם הגבוהה של המיםמבוקרת למען שמירה על סביבה מטופחת. 

, זאת בנוסף לחשיבה מתמדת באשר לכמות ותדירות ההשקיה תנו להגיע מהר לכל נזילהיכול

 . הכוללת

 

 קצת מהנעשה השנה:

 לפני כחצי שנה חזר אלינו חארשק, אשר הצטרף למרואן. לשמחתי, צוות הנוי שומר  -צוות

 על יציבותו ואיכותו והדבר ניכר בעבודה השוטפת, במקצועיות ובמסירות. 

משתתף ומייצג את הנוי בכל הישיבות  חשוב לי לציין שכמרכז ענף הנוי אני הזדמנות זוב

הדיונים  לעדת תכנון, ועדת חניות, הכנת תכנית השקעות, בכו בקיבוץ: הרלבנטיות

בדרך זו נשמר הקשר  ועוד. , בהכנת הבריכה לקיץהשובאים במועצאשר הקשורים לחצר 

אברהים,  -תשתיותבים בחצר והאחר התפקידיםעם ממלאי והעבודה המשותפת גם 

קשרים אלה חשובים ומועילים לעבודה מתוך יוזמה ותחושת עשייה  -יודקה יואל, צקי

 למען קיבוץ מטופח יותר. 

 אנו עושים מאמץ לחדש ולהתחדש ובמסגרת זו נרכש טרקטור חדיש  -טרקטור חדש

 ובטיחותי יותר. 

 שני שדרוגים באזור הבוסתןצוות הנוי בתיאום עם אריק יוסף, ביצע  -בוסתן מנשה :

הותקנה גדר היקפית חדשה וכן הותקנה מערכת השקיה חדשה. בנוסף לכך, בחג ט''ו 

 בשבט האחרון נשתלו על ידי המשפחות שיחים לאורך הגדר. 

 לפני כחודשיים היינו שותפים בפרויקט העתקת עצים מאזור  -פרויקט העתקת עצים

בהובלת הפרויקט בוצע האנטנה והחרוב הבודד. ליד ליער מענית, העיר חריש הנבנית,  

חורשה, אשר בתכנון  הנוצרכך  .קבלן חיצוני וצוות הנויפעולה עם אמיר,  צקי בשיתוף

 !לצקי ואמירלהוסיף לה פינת פיקניק, בצילו של אחד העצים. תודה גדולה 

 האזורת בדקלים רבים בכל געמתפשטת ופו 'דקונית הדקל'חבעוד ש -מזיק בעצי הדקלים ,

למשל בשדרת הדקלים בפרדס חנה, אנו מצליחים לשמור על עצי הדקל בקיבוץ מבלי 

  חצי שנה.כבזכות טיפול מונע שאנו מבצעים מידי  ,שיפגעו

 



 מספר הארות ובקשות:

 :נחשים וזוחלים 

האביב והחום כבר פה ואיתם מגיעים הנחשים. שימו לב לשמירה על ניקיון הסביבה הביתית 

 .בחצר ירת ערמות חפצים ישניםוהימנעו מצב

 !בבקשה, לא לנסוע על הדשאים  

נסיעה על הדשאים גורמת לנזקים בדשא עצמו, נזקי צנרת ולבזבוז מים בכמויות גדולות 

 כתוצאה מכך.

 :שמירה על ניקיון הקיבוץ  

ואו ננסה יחד לצמצם השלכת פסולת: ניירות, בקבוקים וכל סוגי האשפה במקומות שאינם ב

לכך. פחי האשפה פזורים ברחבי הקיבוץ לרווחת כולנו. כמו כן, נבקש, בכל לשון של מיועדים 

בקשה, להקפיד ולסגור את פחי האשפה הציבוריים מייד לאחר השלכת הפסולת. כאמור 

 האחריות על הסביבה היא של כולנו. 

 בקשה למשפצים: 

יבוריים אלו מכם אשר משפצים את ביתם, מתבקשים להקפיד לשמור על השטחים הצ

שסביבם ולהימנע מנסיעה על הדשאים. אזורים אלה מצריכים שיקום משמעותי אשר גוזל 

 זמן ומשאבים. 

 :הבהרה בנושא ריסוס בשטחים ציבוריים 

ריסוס זה נעשה פעם בשנה בעונת החורף. ההגדרה של שטחי הריסוס הינה שטחים ציבוריים 

בהם ההגדרה בין הפרטי לציבורי  בכללותם. עם זאת, בכל שנה אנו עומדים בפני שטחים

עמומה ולא ברורה ולכן נוצרים מצבים בהם חלקים קטנים משטחים פרטיים, מרוססים. 

 במידה ויש חברים אשר יודעים על בעיה כזו בקרבת ביתם, ניתן לשוחח איתי ולתאם עמדות.

 :שירות צוות הנוי בעבודות במגרשים פרטיים 

בעבודות גינון בשטחי הבתים הפרטיים. העבודות אנו ממשיכים ומציעים את שירותינו 

 כוללות ייעוץ, תכנון וביצוע של מגוון רחב של עבודות קטנות וגדולות. 

 

 .יתקבלו בברכה -קשות והארות בנושאים השוניםב

 

                                  עד כאן להפעם... 

 חג אביב שמח, עמוס גרין וצוות הנוי

 


