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  3.7.19מיום   4 מס.גבעת עדה  ועדתפרוטוקול 

 

 אפרת מזרחימנחם ברגב, ז'קלין בן עמי, , שלום טרם משתתפים:

 אביב רגב נעדר:

 

 

 על סדר היום:

 בבית התרבות 9.7.19הכנה למפגש תושבים שיערך ב  .1

 בעמשבר בג .2

 פינות המיחזור במושבה .3

 :ותוהמלציון ד

 

  – 1סעיף מספר 

 :י תושבי גבעת עדה"לו עלהלן ריכוז נושאים שע דיון

 , גודל מבנה שיפוצים מתוכנניםגן חצבפתיחת  .1 פירוט

מרחב הציבורי צמחייה  ניקיון רחובות, ניקיון גני שעשעועים )גן הקמה(, פינות מיחזור, גיזום .2

 ושבים( תועצה ו)מ

 מקייםדורש נאה נאה  –המועצה גנני פינוי גזם  .3

 ביצועסטטוס  –ל אופניים בין המושבות שבי .4

 בי עמידר )במקום רח' התאנה(ם פחי אשפה לתושפתרון חנייות ומיקו .5

 ים, זרועות()מרכזיות תאורה, עמודים, מגש תאורת רחובקונספט  –תאורת רחוב  .6

 שכונות העליונות בנמוך לחץ מים  .7

 יוספטל במים החלפת צינור  .8

 טלדי בשכונת יוספעוניקיון יי .9

 לקשישים ונכיםונגש ממקלט ציבורי הפיכת מקלט משותף ביוספטל ל .10

 שעברה בוועדת גבעת עדה החלטה תיעדוף ראשון בנמצא ב –שיפוץ כביש ומדרכות ברח' ח"י  .11

 לא ניתן לשחזר סיסמא באפליקציה באג – 106אפליקציית  .12

 ה(השאטל )מנקודה אחת בגבערת קו דמוי יצי, 36קו  סנכרון אוטובוסים לרכבת .13
 ריבוד הכביש ברחוב הליבנה .14

 גני משחקים. הזנחה .15

 רח' האלון., ניםהאגוז, הגפן, הדג ,יםהשעור –אזורי חייץ למניעת שריפות  .16

 הסעות לבראשית .17

 שיח מכבד עם מח' החינוך .18

 תקצוב למרחב למידה חינוך מיוחד בחטיבה באורט בנימינה .19
ם,הגבעה, האורנים.. ביוב,תאורה,כביש חדש ברחובות הארזי-תוכנית תשתיות להרחבה .20

 שנחפר שוב ושוב מתיקוני קו המים.
 בהרחבה ובכלל גיזום הפיקוסים .21
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 מתחם הפיצה והדואר -מרכז המיסחרי שיפור התשתיות ב .22

 , וצואת כלבים על המדרכות.כלבים משוטטיםטיפול בנושא  .23

 ס בית העלמיןסטטו .24

בית הספר ובית תחם )מי רטיבות ולא רק צביעה חיצוניתשיפוץ מבנה המתנ"ס ואטימתו נגד  .25

 התרבות(

 העתקת חניון המשאיות/אוטובוסים לשולי המושבה  .26
תחזוקת ושידרוג מגרשי ומתקני הספורט במושבה: מגרש הוקי גלגיליות, מגרשי הכדורגל  .27

 ומגרש הטניס.
 אכיפה על השלכת פסולת/גזם .28
 לא מרוקנים פחים ציבוריים .29
 השקעה בבית הספר גבע שנראה כל כך מוזנח .30
מכת פריצות, גניבות רכב וכיו"ב. מה המועצה עושה, במסגרת  –בה חון במושמצב הביט .31

 יכולותיה וסמכויותיה, על מנת לטפל בנושא.
 חיבור שני החלקים -תחבורה ציבורית בתוך הגבעה  .32

 גן קהילתי רב גילאי  .33

 לייצר חוגים באיכות ותחומי עיניין לנוער  -מתנס ונוער .34

 לדאוג לשבט צופי גבעת עדה .35

 כביש גבעת עדה, שמפחיד לנסוע בו וכל כמה ימים מתרחשת בו תאונהבטיפול  .36

 זיהום אוויר גבוה כתוצאה מהפעלת קמינים בחורף  .37
  שימוש בחומרי ריסוס רעילים לצמחיה בקרבת מגורים וגני ילדים .38

 מבנה מיועד להריסה מאחורי הבניינים .39

 וקי, סכנה בטיחותיתלא ח -פרסום הפלריגים בכיכרות .40

 

 –תי אי .1  המלצות

  שו בקדנציה זופתיחה וסריקת הנושאים שנע א. 

 8.7 סיכום פגישת הורי גבעב. 

פתרון חניון משאיות, הצעת , תיעדוף פיתוח תשתיותהמלצות לועדת גבעת עדה ) תפקיד  .ג

 ....(פיזור פינות המיחזורהצעת 

 תציג את פריסת הגנים ועבודות שיפוצי קיץ לשנת תש"פ מוניק .2

גינון, גיזום  לו"ז ביצוע,  -פח כתום עבודה שפ"מ כולל פינות מיחזור,הצגת תוכנית  –שלומי  .3

 גני השעשועיםטיפול בצמחייה פולשת ציבורי ופרטי, 

רח' פיתוח מיתחם , בין המושבות כולל שביל אופניים עתידייםפרויקטים פירוט  – שרון .4

 התאנה

 שאלות ותשובות  .5
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  2סעיף 

 קירת תקציר הארועיםס  -בגבע  משבר

ץ יודלביורפאל  מזרחי אפרת מנהלת בית הספר, -יטל, גי הוריםנצימוניק ווקנין, עם  8.7ב נקבעה פגישה אצל איתי 

 עקב חופשה( תתףלא יש)

 מוערך וחר ועדת חינוך. , מנהל בי"סרם בפגישה : ועדת גבעת ממליצה לשתף גם את שלום טהמלצה

 

  3סעיף 

 פינות המיחזור

 .וס הביצועטטואת סהסופיים המיחזור  נותאפרת סוקרת את מיקומי פי

 פנימה לתוך מיתחם חברת המים.חבה וועדת גבעת ממליצה למקם את פינת המיחזור בהר :המלצה

 כלים עד כמה שאפשר.מספר המים את צצמול 

 

  

 

 סיכום המלצות לראש המועצה/הנהלת המועצה

 מפורטות מעלה המלצות למיפגש תושבים .1

 8.7ב נציגי גבע ליצה להזמין גם את שלום טרם למיפגש ועדת גבעת עדה ממ .2

 בהרחבה.ת המיחזור מיקום פינהצעת הוועדה לאישור איתי על  .3

 

 

 

 

 

 ובברכהבתודה 

 , חברת המועצה אפרת מזרחי

 בעת עדה ו"ר ועדת גי


