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פרוטוקול ועדת גבעת עדה מס 5.מיום 1.9.19

משתתפים:

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

נעדר:

שלום טרם

על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מצב פינות מיחזור
אכיפה
קידום חניה חלופית בבית העלמין
כלבים משוטטים
גני השעשועים
פתרון חניון משאייות
דיון והמלצות:
סעיף מספר 1

דיון

מצב פינות המיחזור

פירוט

העבודה לא בוצעה בשלמותה .הנראות במצב קשה .כמות המיכלים אינה תואמת את השימוש (לדוגמא
פינת המיחזור בהרחבה).
יש בעיה מיכלי הקרטונים ,הם אטומים ולא נסגרים הרמטית ,מלוכלכים במדבקות וציורי גרפיטי.
לאחרונה יש פחות הקפדה על ניקיון פינות המיחזור.
קיימת התחייבות אגף שפ"מ לניקיון אחת ליומיים .יש לוודא ביצוע בפועל.

המלצות

 .1לגמור עם ביצוע תוכנית המיקומים החדשים של  7פינות המיחזור כולל כל סוגי המיכלים.
 .2פינת המיחזור במעלה הצבר פינת החיטים תבנה כפינה אחת לדוגמא על כל מרכיביה :משטח
בטון /אספלט מגודר ואסטתי כולל התקנת מצלמה – ביצוע מיידי.

סעיף מספר 2
דיון

אכיפה

פירוט

רוב התושבים ממושמעים .כשעוברים ביום שני בערב ברחבי המושבה רואים שיתוף פעולה יפה עם
התושבים אך עדיין ישנם תושבים שמוציאים גזם וגרוטאות שלא בימי הפינוי המורשים.
קיימת חוסר בהירות לעניין יום פינוי הגרוטאות (מדבקה על הפחים שונה מיום הפינוי בפועל.
ישנם כמה מוקדים שהפכו למפגעים קבועים של פסולת מכל הסוגים (קצה רח' השקד ושטח פרטי
פתוח ליד התמ"א .

המלצות

 .1קמפיין ימי פינוי בגבעת עדה -שלישי  3פעמים כי טוב – אשפה ,גזם וגרוטאות.
 .2הצבת שלטים ומצלמות במקומות מועדים לפורענות (ליד התמ"א ,קצה רח' השקד)
 .3חלוקת דוחות לעבריינים שלא הוציאו בימי הפינוי.
סעיף מספר 3

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.

-2דיון

קידום חניה חלופית בבית העלמין

פירוט

העתירה עדיין לא הסתיימה .צפי אוקטובר 2019

פרוטוקול ישיבת ועדה_______.
מיום ________

המלצות ועדת גבעת עדה תפעל כך שמייד עם סיום התהליך המשפטי ומול תוצאותיו יקודם ביצוע חנייה
חלופית.

סעיף מספר 4
דיון

כלבים משוטטים

פירוט

תופעת הכלבים המשוטטים הינה בלתי נסבלת .לאחרונה מדווחים יותר ויותר תקיפות של כלבים את
הולכי הרגל מבוגרים וילדים .

המלצות ועדת גבעת עדה מבקשת לתגבר אכיפת כלבים משוטטים בשעות אחה"צ  ,הערב והלילה.

סעיף מספר 5
דיון

מצב גני השעשועים

פירוט

גן הקמה – עדיין מאוד מוזנח ודורש טיפול נקיון מיידי
גן הליבנה – התחזוקה ,בריכת הדגים פינוי פחי אשפה וגינון
גן הרימון – גן שיכול לשמש הרבה זוגות צעירים מהתמ"א רח' השקד ,הרימון
גן האלון – יש מתקנים חדשים אך הגן לא מטופח

המלצות

 .1ועדת גבעת עדה ממליצה להחיות את גן הקמה והתאמתו לצרכי האוכלוסיה הסובבת אותו.
 .2גן הליבנה – להכניס לדגשי עבודת שפ"מ לניקיון ותחזוקה קבועה כולל בריכת הדגים
 .3גן הרימון  -תוספת מתקנים לילדים ,גיזום עצים לבטחון הנוכחים גינון וניקיון שוטף .
 .4גן האלון -להביא איש מקצוע לתת מענה להחיות את הגן גינון וניקיון.

סעיף מספר 6
דיון

פתרון לחניון משאיות

פירוט

פתרון לטווח רחוק להכניס לתוכנית המיתאר מיקום מוסדר עלה רעיון לקצה רח' ח"י – ייבדק ע"י
מהנדסת המועצה.
פתרון לטווח המיידי – מיפוי כתובות מגורי הנהגים וחלוקת מספר מיתחמים שימשו לחניית
האוטובוסים והמשאיות.

המלצות להזמין את שרון פישמן מהנדסת המועצה לסיור בגבעת עדה לחיפוש פתרונות אופרטיביות לטווח
הקרוב והרחוק.

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.

