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מיום 05.11.19
נוכחים :אליעזר לנדסמן ,אבי אטיאס ,גיא זקר ,עומר סובול, ,רפי תדהר ,יעל יעקב ,איציק
סלובודיאנסקי ,ניסן כנפי
חסר :אלון בלחסן
אורחים :גלי ישראל ,אורי בכרך
נושא
רוכלות בלב השרון
אורי בכרך נציג המליאה של ינוב.
מציג את נושא ההסברה על מדיניות הרוכלות החדשה
שתכנס לתחומי המועצה בקרוב.
שער מיכלים
• עדכון מצב לאחר שבועיים פיילוט ,ניכרת ירידה
בכמות הרכבים ,בצד שני קיימת בעיית נהיגה פרועה
ומסוכנת של נהגים מחשש שהשער ייסגר .התוצאה-
מסכנת את הילדים.
• גלי ישראל ,מהנדסת תנועה ,הציגה את הפתרונות
הקיימים בשוק לנושא :סגירה מלאה ,במפרים ,שער
כפול.
• קיימת הבנה כי הבעיה היא כלל אזורית.
• הוחלט לפנות לועדת תנועה לבקשה לסגירת כניסה
ג' למעבר אוטובוסים בלבד בין השעות 07.15-
.08.30
• הצבעה על השארת המצב הקיים היום או סגירה
מוחלטת של השער או פתיחה מלאה
• הוחלט להשאיר את המצב הקיים היום ,פתיחת
השער בשעות השיא רק ע"י תושבים .הוספת כח
סיוע לבטיחות הילדים באזור בית ספר ,נוכחות
מוגברת של מנהל הביטחון במקום.
• גיא יכין תכנון לגבי וויסות התנועה באזור בית ספר
• יש לעדכן את התושבים בהחלטת הועד
תאורת לדים
• לאחר בדיקת הפילוט ברחוב ההדס
• הצבעה-בעד תאורה לבנה :ניסן ,שלומי ,יעל ,אליעזר
ואבי
• נגד :גיא ורפי

אחריות ביצוע

העברת מכתב לועדה –גיה
בעד לסגור לגמרי בשעות השיא
ולא לאפשר כלל מעבר כלי רכב:
גיא וניסן
בעד להשאיר את השער פתוח
לחלוטין-יעל ,רפי ,אליעזר ,אבי,
אלון ,שלומי.

יש להודיע למועצה על ההחלטה
ולתאם ביצוע-גיה
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נמנע :עומר

עדכונים
• גיה עדכנה בפגישה שערכה עם איציק סלובודיאנסקי
ועם סגן ראש המועצה איציק שעתאל בנושא בית
העלמין ,בסופה הוחלט שיש להביא למליאת
המועצה להחלטה כי כספי בית העלמין של כל יישוב
יתועלו ברובם לטובת בית העלמין של היישוב.
הוסכם על סכום שיוקצה לצור משה השנה .לאחר
אישור במליאה ימומש.המשפט לא ברור תכנית
בנושא תוצג לחברי הועד.
• נפילת אקליפטוסים לאורך החומה בשכונת הבוסתן,
גיה עדכנה כי הוא בקשר מול הגורמים הרלוונטיים
לביצוע כריתה של העצים ,בצד הפנימי של החומה.
ובמקביל בטיפול מול מע"צ ,מועצה וקק"ל לגבי
העצים לאורך הכביש .עצים אלו מהווים סכנה
בטיחותית ממדרגה ראשונה לתושבי המושב ובעיקר
לדיירים הגרים בסמוך.
• גינות כלבים-יוקמו בקרוב ,אחד בחורשת הבנים
והשני בגבעה בצד הדרומי בפארק אתונה(יצא
פרסום מסודר בנושא).
• עדכון לגבי מכרז מצלמות-עומר עדכן כי יצאנו
למכרז ,ועדת מכרזים נפגשה ,לשלב הסיום עלו שתי
חברות .נערך סיור בשטח לנציגי החברות .ושבוע
הבא תיבחר החברה הזוכה.
• עדכון לגבי סקר תושבים 300 -איש מילאו עד כה ,
יבוצע פרסום נוסף  ,במקביל לפעילויות שסוכמו
בנוער והאוכלוסייה הבוגרת  ,יש להמשיך ולעודד
מילוי של הסקר בקרב התושבים
•

אושרו סיכומי הפרוטוקולים עד 93

•

דיון בנושא נציג המליאה (פרוטוקול  )90סוכם לסגור
את הנושא מחוץ לישיבה בהסכמה

איציק סלובודיאנסקי עדכן ממליאת המועצה:
• בדיקת נושא הועדה לתכנון ובניה לגבי חריגות בניה
• חוות קנביס אישורים-לבדוק מה עמדת הוועד בנושא
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גזם ,מחכים להחלטת המליאה מה התכנית ל2020
אזור תנובות ,מתקדם ,צפוי להכניס רווחים למועצה.

היטל שמירה
• הוגשה בקשה למועצה לשמירה על המחיר הקיים
של היטל השמירה בגובה .4.5
• יש להציג במייל השבועי את הנושא לתושבים
• .
רשמה  :גיה רותם

