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פרוטוקול ישיבת ועדה_______.
מיום ________

פרוטוקול ועדת גבעת עדה מס2 .

פרוטוקול ישיבת ועדת גבעת עדה שהתקיימה ביום 14.4.19
משתתפים:

מנחם ברגב ,ז'קלין בן עמי ,אביב רגב ,אפרת מזרחי

נעדרו:

שלום טרם

על סדר היום:
. 1קביעת קריטריונים לתיעדוף פרויקטים  5שנתי – תב"רים בגבעת עדה
. 2גינון ביוספטל – לבדיקה לפני פסח לקיים מבצע נקיון ושדרוג השטחים הציבוריים והפרטיים
ביעור חמץ
. 3פיתוח ביוספטל
 .4שלוחה של כיבוי אש בגבעת עדה
 .5מגרש ליד בית העלמין
 .6המקלט הגדול ביוספטל
 .7סגירת המקלט ליד הגן הדתי בימי חמישי לקבוצת בוגרים.
 .8הקוצים והעשבים במגרש המשולב בהרחבה ,רח' הרימון ,מרכז מסחרי ,גן המייסדים
 .9מניעת גגיבות

דיון והמלצות:
סעיף מספר – 1
דיון

היות ואנחנו לא בהרכב מלא עדיף לדחות את הדיון לישיבה הבאה.
יש לנו עוד הרבה עבודת הכנה וגם נרצה לצאת לציבור התושבים
לשאול .

המלצה

נדחה לישיבה הבאה

דיון

גינון ביוספטל נושא שעלה בישיבה הקודמת לא קודם לטיפול .פסח מגיע
וההזנחה בשטח .התושבים כועסים.
ניקיון עשבייה בכל המושבה גובה  2-3מטר

המלצה

ועדת גבעת עדה מבקשת לקבל תמונת מצב כוללת על כל תוכניות הגינון של
המושבה.
ועדת גבעת עדה מזמינה את שלומי גרנוב לישיבה הבאה לתת סקירה על תוכנית
הניקיון במושבה לדיון.

סעיף מספר - 2

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית  .פרוטוקול זה טרם אושר סופית והוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה:
יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקבוע.
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סעיף מספר – 3
דיון

פיתוח ביוספטל – סיכום פגישה ועד תושבי השכונה שנערך עם נציגי גבעת עדה
אחת.

המלצה

ועדת גבעת עדה מבקשת שסיור השכונות הראשון עם מטה המועצה ונבחריה
יהיה בשכונת יוספטל.

סעיף מספר -4
דיון

הקמת שלוחה של כיבוי אש שתוקם בגבעת עדה .חלק גדול של המושבה צמוד
לשטחי יער אלונים ואלות .המרחק מהשלוחה של זכרון וחדרה רחקו מאוד.
יש מקום להקים שלוחה אזורית שתשרת את גבעת עדה ,את ישובי אלונה ושני
קיבוצי מנשה.

המלצה

ועדת גבעת עדה מבקשת לבחון הקמת שלוחה לכיבוי אש בדומה לתחנת המד"א
המקומית.

סעיף מספר – 5
דיון

מגרש ליד בית העלמין –
מנחם בדק לבקשת הוועדה את סטטוס המגרש – נמצא כעת בעתירה משפטית
מחכים להכרעת בית המשפט.
מנחם :ההכנסות מהשבחת הנכס ישמשו להשבחת נכסים ציבוריים אחרים
בגבעת עדה.
ז'קלין :אין מקומות חנייה כשמגיעים להלוויה .צריך לדאוג לחנייה!
אביב :המועצה קנתה מגרש צמוד לבית העלמין לשימוש לחנייה יש להכשירו.
מנחם :אין מה להתעסק בנושא עד להכרעת בית המשפט.
אפרת :מבקשת לקדם בדיקה ע"י שמאי מקרקעין להעריך מה גובה ההכנסות
הצפוי בניכוי מיסים והיטלים.

המלצה

נחכה עם ההחלטות עד להכרעת בית המשפט.

סעיף מספר - 6
דיון

תושבי הבלוק ביוספטל פנו אלינו להשמשת המקלט המשותף( .ניקיון ,שיפוץ
השירותים וצביעה) בשעת חירום אין להם מקלט קרוב לרוץ אליו למעט זה.
מקלט זה הינו על קרקעי (ללא מדרגות).

המלצה

ועדת גבעת עדה מבקשת שהקב"ט יבחן את נחיצות כל המקלטים בשכונה

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית  .פרוטוקול זה טרם אושר סופית והוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה:
יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקבוע.
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ומרחק מבתי התושבים תוך התחשבות בסוגיית הנגישות לנכים וקשישים.
סעיף מספר – 7
דיון

סגירת המקלט ליד הגן הדתי בימי חמישי לקבוצת בוגרים – נושא שהועלה ע"י
שלום טרם.
במקלט ליד גן חצב התנהלה פעילות מבוגרים אך לקב"ט לא היה מפתח.
בחירום הוחלפו כל המפתחות ונעצרה פעילות הבוגרים.
המועצה מעודדת שימוש דואלי.
כיום נמצא במו"מ עם מוניק לגבי הסדרת השימוש המשותף.

המלצה

ועדת גבעת עדה מברכת על קידום דו שימושי במקלטים

סעיף מספר 8
דיון

טיפול מיידי בכיסוח העשבייה .חופשת פסח ,ילדים רבים רוצים להגיע
לשצ"פים .סכנה אמיתית מנחשים.

המלצה

יועלה ע"י מנחם בישיבת ההנהלה הקרובה לטיפול מיידי.
סעיף מספר –9

דיון

הקוצים והעשבים במגרש המשולב בהרחבה ,רח' הרימון ,מרכז
מסחרי ,גן המייסדים – .נדון בסעיפים הקודמים.

המלצה

ועדת גבעת עדה דורשת טיפול מיידי !

סעיף מספר - 10
דיון

מניעת גניבות – נושא שהועלה ע"י שלום טרם (לא נוכח)
ידחה לישיבה הבאה

המלצה

סעיף מספר - 11
דיון

מפעל המלגות היישובי
כמות התורמים תושבי גבעת עדה מועטת מידי.
לשנים הבאות נרצה לעבות את כמות התורמים וכמות הסטודנטים המבקשים.

המלצה

חברי המועצה תושבי גבעת עדה יקחו חלק בשנה הבאה בעידוד תושבים למתן
וקבלת מלגות סטודנטים.

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית  .פרוטוקול זה טרם אושר סופית והוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה:
יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקבוע.
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סיכום המלצות לראש המועצה/הנהלת המועצה
.1

ועדת גבעת עדה מבקשת שהקב"ט יבחן את נחיצות כל המקלטים בשכונת
יוספטל מדידת מרחק מבתי התושבים תוך התחשבות בסוגיית הנגישות לנכים
וקשישים.

.2

ועדת גבעת עדה מבקשת שסיור השכונות הראשון עם מטה המועצה ונבחריה
יהיה בשכונת יוספטל.

.3

הצגת תוכנית ניקיון וגינון בפני ועדת גבעת עדה ע"י מנהל אגף שפ"מ -יוזמן
לישיבת ועדת גבעת עדה הקרובה.
דורשים טיפול מיידי בעשבייה הגבוהה בשצ"פים

.4

ועדת גבעת עדה מבקשת לקדם הקמת שלוחת כיבוי אש שתתן מענה על אזורי
בדומה למד"א.

בתודה ובברכה
אפרת מזרחי ,חברת המועצה
יו"ר ועדת גבעת עדה

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית  .פרוטוקול זה טרם אושר סופית והוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה:
יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקבוע.

