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------------------------------------------------------------------------------------------------------פרוטוקול ועד מקומי מס' 93
מיום 25.09.19
נוכחים :אליעזר לנדסמן ,אבי אטיאס ,גיא זקר ,עומר סובול, ,רפי תדהר ,יעל יעקב ,איציק
סלובודיאנסקי ,אלון בלחסן ,ניסן כנפי
אורחים :רויטל תדהר  ,מלי דגן  ,מירי פורת  ,חגית מור
אחריות ביצוע

נושא
שער מיכלים
הועלתה הצעה לאחר תצפית
שלב א'
 .1שילוט אין מעבר בכניסה ב  +ג בשעות 07:00-
09:00
 .2סגירת שער המכלים עם פתיחה טלפונית לתושבי
במושב
שלב ב'
.1
.2
.3
.4
.5

הצבת שער נוסף מתרומם ,יציאה ע"י מצלמה
לבקש לעשות אין כניסה (פרט לאוטובוסים) מכניסה
ג' בגלל ביה"ס בין השעות 07:0-09:00
שער ב' סגור בין השעות 07:00-09:00
הוספת במפרים ברחוב הבנים – בהתאם לאישורים
הכשרת דרך קיצור חלופים בין צור משה לגאולים
(הצעה לא טובה).

חברי הועד העלו מגוון בעיות שעלולות להיווצר עקב
הסגירה ,אי שביעות התושבים ,עיכובים ,מציעים לערב
יועץ תנועה לבדיקת הנושא ואת המשטרה.
גיא ימשיך בבדיקת הנושא
צו המיסים
אנו ועד בשנתו הראשונה שמטרתנו לעשות למען התושבים,
בישיבה הקודמת התקבלה החלטה לא להפעיל את הטייס
האוטומטי ולנסות לחסוך מהתושבים את העשייה ,עשינו
זאת ולא הינו ערים ללוז בנושא .הייתה כוונה טובה לוועד,
כוונה ש ל מטרתה הייתה להטיב עם התושבים ולא להטיל
גזירות נוספות .לקראת  2020הנושא יבחן בשנית בצורה
מסודרת
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------------------------------------------------------------------------------------------------------הועלתה פניה של מספר חברי וועד לגבי השקיפות ,דרישה
שכל מסמך היוצא מהוועד בשם חברי הוועד יעבור דרך כל
חברי הוועד וכל מסמך מתקבל יועבר לכל חברי הוועד.
גן טלי
צוות נציגי הגבעה הגיע לועד .הציג את רצונותיו:
בקשה לבנות תכנית אב שתיתן מענה לצרכי התושבים.
הוחלט כי הועד ימנה אדריכל נוף לתכנון תכנית עתידית
לנושא ,ויקבע שלבים לביצוע (כאשר התקנת מתקן כושר
הינו אחד השלבים(.
רשמה  :יעל יעקב

כל מסמך היוצא בשם הועד יועבר
לפני הוצאתו לעיון חברי הועד

