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  3 מס.גבעת עדה  ועדתפרוטוקול 

 

 5.5.19 שהתקיימה ביוםגבעת עדה  תועדפרוטוקול ישיבת 

 מנחם ברגב, ז'קלין בן עמי, אביב רגב, אפרת מזרחי, שלום טרם משתתפים:

מנהלת תחום גנים, שלומי גרנוב מנהל  -מוניק מנהלת אגף חקר, עדי גרוס מוזמנים

 מאגף שפ

 

 

 על סדר היום:

  לשנת הלימודים תש"פחת גן נוסף . נושא פתי1

 . חלוקת סיורי שכונות מטה המועצה+ חברי המועצה2

 בה הבאהיידחה ליש - מציג שלומי גרנוב  -ת אגף שפ"מ בגבעת עדה    . הצגת תוכנית עבוד3

  של ועד המושבההצעת צוות חזות והגנת הסביבה - . אישור פיזור מרכזי המיחזור בגבעת עדה 4

 גניבות במושבה הו צותפרימיגור ה. 5

  . טיפול בגני השעשועים  הליבנה והקמה6

 קריטריונים לתיעדוף פיתוח רחובות. 7

 תפקיד "ועדת ג"ע.חידוד וליבון . 8

 

 :והמלצותדיון 

 

  – 1סעיף מספר 

 גני ילדים 5 -נושא פתיחת גן נוסף לשנת הלימודים תש"פ דיון

ילדים בכל הגנים לשנת  164 ם רשומיסה"כ תלת גילאי.  ד ממלכתיים אחד ממ" 4

 פרחיםוותות  ,  ואלוניםניצנים  –ום הממלכתי מתחלק לשני אזורי ריש תש"פ

 אלונים וניצנים תפוסה ביתר , מנתוני הגנים תות ופרחים  תפוסה טובה

 ?נדרשת חשיבה מה עושים 

ם ם של אלוניהרישוף חינוך להשאיר את אזורי הרישום ולפצל את אזור המלצת אג

 חת גן חדש.ידהיינו פת גנים חד גילאיים כ"א. 3ם לצניוני

 .3הגן החדש שנפתח הינו לגילאי  יעברו שינוי.כמה שפחות ילדים אל הרציונ

 נתונים מספריים:

 ניצנים - 4גילאי  26

 אלונים - 6ו  5גילאי  32

 ילדים  28 - 3גילאי ליד גן רקפת גן חצב גן חדש 

 ילדים רב גילאי 20ד גן ממ"

 .ילדים 25ע"פ תקן מיועד ל החדש גן גודל ה

 מוניק פונה למשרד החינוך לבקשה לבינוי גן נוסף.

, קידום בקשה למשרד החינוך מברכים על פתיחתו של גן חצב מחדש המלצה

 הלאה.וומרווח לשנת תשפ"א לבניית גן חדש 
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 חלוקת סיורי שכונות מטה המועצה+ חברי המועצה – 2סעיף מספר 

 

 ביוזמת שנירשכונות  סיור תתוכניו דיון

 עדה בגבעת  מיתחמים  5נבחרו 

  המלצה

 תאריך ביצוע משתתפים נק' התחלה השכונה

 1 מנחם וז'קלין בית המדרש יוספטל

 5 שלום וז'קלין בנין המועצה הרחבה מושבה +

 3 ואפרתאביב  הגפן/הרימון/האגס תמ"א עמידר והגפן

 4 חםנמשלום ו ר השקדכיכ שקד חרוב רימון

שעורים חיטים קמה 

מעלה הצבר 

 והליבנה 

 2 אפרת ואביב גן הליבנה

 

 

 ידחה לישיבה הבאה -ה    הצגת תוכנית עבודת אגף שפ"מ בגבעת עד -  3סעיף 

 

 -אישור פיזור מרכזי המיחזור בגבעת עדה   - 4סעיף מספר 

 ות חזות והגנת הסביבה של ועד המושבההצעת צו

 

ביטול פינות מיחזור  הרציונאלשלומי מציג את -זור בגבעת עדה  פיזור מרכזי המיח דיון

גדולות שיכילו את כל סוגי המייכלים לפי המודל שקיים ור זפינות מיח 7קטנות הקמת 

מיקום פינות מיחזור במקום נגיש תחבורתית, כמות המיכלים  היום בבריכת השחייה.

 בהתאם לתכולה כדי למנוע גלישה.

 ת לניטור.יש כוונה למקם מצלמו

דהיינו ישים באם פינה תוכתר בהצלחה גמהמיקומים הינם  שלומי מציג מפה.

 .בל גידורקהיא תבית יטאפק

, כולל הגנת הסביבה של ועד המושבהצוות ת והצעת צוות חזואפרת מציגה את 

 יחזור המשמשות את העסקים.מהתייחסות לנושא פינות 

רכזי עם רכב או ברגל ויורחקו ממלא בולטות, יתאימו להגעה  נגישות אךרציונל 

 התכנסות.

 .ועדת גבעת עדה עברה על החלופות 

 

להנהלת  בודת תושבים להצגהדת גבעת עדה מציגה את שילוב עבודת השפ"מ ועעו המלצה

 .ציבור השיתוף ולהמועצה 
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 למגרש הכדורגל מצד ימין / קצה רח' הדפנהבכניסה  – . ליבנה1

 עם רח' החיטים T לכיווןלמעלה להעלות  –. מעלה הצבר 2

 . רח' התאנה פינת הרימון ליד המקלט3

 ח' השקד. קצה ר4

 רח' האלה /רח' החורש מול בית המדרשל פט. יוס5

 המשאיות ןלמיקום חניו חזרה /בריכה  –. מושבה 6

 מאחורי תיבות הדואר ליד משרדי חברת המים –. הרחבה 7

 

 

 

 במושבהמיגור הפריצות והגניבות  –   5ר סעיף מספ

 תן לעשותניה ז'קלין ושלום ביקשו להעלות את נושא התגברות ההתפרצויות בגבעת עדה. מ דיון

 בנושא?

 להציג אותם בישיבה הבאה.מקווה  –שטרה לקבל נתונים מהמביקשתי  –אפרת 

 מעשיתאינה  עם שעריםסגירת גבעת עדה אביב 

 ה חוקית כבעברגביית אגרת שמירה אינ

להגדלת קריאה  –ת על מתנדבים תמושתה מושבהמשמר הקיימת פעילות מצוינת של 

 נוכחות בשטח ל מתנדביםה

 במקום רווית סימון תנדביםממנחם יבדוק מי היום מרכז את פעילות ה  .1 המלצה

 דוברות -להתנדב למשמר המושבה שבים קריאה לתו .2

 

 

 

 טיפול בגני השעשועים  הליבנה והקמה - 6סעיף מספר 

  מוזנחים מאוד. המייסדים  הקמה הליבנה השעשועים ניג דיון

, מתקנים שהורדו לא הוחזרו, קמה לא נכנסו מלוכלכת ת הדגים בליבנהכי, ברעשבייה

 נקות.יש לסגור ולאת הגן צריך  קטסטרופה. אם לארח' ההדר  מן רב.לטפל כבר ז

טבע  -בר קיימא)–גינון מטופל גם ע"י ועדת הגנת הסביבה נושא האפרת מעדכנת ש

 (עירוני

 ים במושבה.עובגני השעש ש משפ"מ טיפול מיידית לדרומבקשז'קלין 

 ים.גני שעשועפיתוח וף ה תיעדלישיבה הבא

 ון והתחזוקה.ראשונה בעבודת הגינעדיפות  עשועים במושבהטיפול מיידי בגני הש המלצה

 

 קריטריונים לתיעדוף פיתוח רחובות – 7סעיף מספר 

  מנחם מציג עבודה שעשה וח רחובות:תפייונים לתיעדוף קריטר דיון

 ע"פ קריטריונים:

 רות שניםכבישים שלא תיקנו עש. 1

 רחובות שאין בהם כבישים ומדרכות. 2
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 ים.. שיפוץ כבישים ומדרכות קיימ3

ע"פ עומס תנועה  יות הקיימות תהתשמצב  קריטריונים צריכים להיותאפרת: ה

 קייםהלה חדשה לתיקון סליהפרדה בין .  והולכי רגל

 סדרי עדיפויות להקצאת תקציבים לשיפוץ רחובות בגבעת עדה: המלצה

 )לאחר ביצוע הביוב המרכזי( . הרחבה ותיקה1

 תחבורה והולכי רגל ראשי בגבעת עדהעורק  – . רח' ח"י עליון2

 קצר וחשוב משופע בפעילותמקטע  – . יוספטל רח' החורש3

 ראשי תחבורה והולכי רגל עורק  –מדרכה  למת רחוב הזיתש. ה4

 ישם ומדרכות כב – סמדר, התירוש, האשכול. רח' ה5

 את גובה הסלילה( עבר )גובה הביוב אינו תואם חוב  – ריבוד שני( - רח' הליבנה. 6

 

 

 תפקיד "ועדת ג"ע.חידוד וליבון   8סעיף מס. 

תורגמו שלום מעלה את השאלה מה תפקידה של הוועדה ואיך הנושאים י דיון

 לביצוע.

 הצולראש המועהנהלת המועצה גבעת עדה מביאה המלצותיה לועדת  –תשובה 

 לדיון והחלטות. 

  המלצה

 

 סיכום המלצות לראש המועצה/הנהלת המועצה

 .מברכים על פתיחתו של גן חצב מחדש .1

 רד החינוך לבניית גן חדש ומרווח לשנת תשפ"א והלאה.קידום בקשה למש

 ת הסיורים בשכונות מעלהפירוט חלוק .2

 שיתוף הציבורופיזור מרכזי המיחזור עדה על  המלצת ועדת גבעת .3

 בכניסה למגרש הכדורגל מצד ימין / קצה רח' הדפנה –ליבנה  .1

 עם רח' החיטים Tלהעלות למעלה לכיוון  –. מעלה הצבר 2

 . רח' התאנה פינת הרימון ליד המקלט3

 . קצה רח' השקד4

 האלה /רח' החורש מול בית המדרש . יוספטל רח'5

 בריכה / חזרה למיקום חניון המשאיות –ושבה . מ6

 מאחורי תיבות הדואר ליד משרדי חברת המים –. הרחבה 7

 קמפיין קריאה להתנדבות להצטרף למשמר המושבה .4

 ם איוש תפקיד רכז מתנדבי

עבודת הגינון טיפול מיידי בגני השעשועים במושבה עדיפות ראשונה ב -צועלבי .5

 והתחזוקה.

  לשיפוץ רחובות בגבעת עדה:סדרי עדיפויות  .6

 . הרחבה ותיקה )לאחר ביצוע הביוב המרכזי(1

 עורק תחבורה והולכי רגל ראשי בגבעת עדה –. רח' ח"י עליון 2

 צר וחשוב משופע בפעילותמקטע ק –וספטל רח' החורש . י3
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 ורה והולכי רגל עורק ראשי תחב –. השלמת רחוב הזית מדרכה 4

 כבישם ומדרכות  –. רח' הסמדר, התירוש, האשכול 5

חוב  עבר )גובה הביוב אינו תואם את גובה  –ריבוד שני(  -. רח' הליבנה 6

 הסלילה(

 

 

 

 

 

 ובברכהבתודה 

 , חברת המועצה אפרת מזרחי

 בעת עדה ו"ר ועדת גי


