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פרוטוקול ועד מקומי מס' 27.09.17 12
חברי ועד נוכחים :אורי ששה – יו"ר ,מיכאל בלכמן ,יצחק בן חסיד ,גיל עמל ,מנדי דהן
חברי ועד נעדרים :צחי צימט ,מניה אובולסקי ,חיים אלמקיאס ,דוד הקסנר
מזכירות :חן רייך – מזכיר
משתתפים נוספים :סווטלנה אוקרנט מדרך האלון 91
אורי :מברך את הנוכחים בברכת שנה טובה וחתימה טובה
סעיף  :1מפגע חמורים בקצה רחוב האלון
סווטה :מציגה את עצמה .הפעילות במקום התחילה לפני הרבה שנים ע"י יהוראי .החזיק סוסים  .פרץ
גדר עבורם.
במועצה הקודמת דרשו שער .בינתיים עזב את הישוב .חזר מחו"ל בנה אורווה ולא נאכף ע"י מועצות
קודמות .היום רואי לוי פעיל במקום מביא כל מיני סוגי חיות.
מנדי :המבנה לא משנה .החמורים זה מטרד לא רגיל .רעש מחריד .היום מפעיל שם רואי לוי
סווטה :כיום יש ערמות גללי חמורים ריח ומפגע .קיים מבנה לא חוקי ללא פיקוח וטרינרי .נפגשתי עם
דרור פקח איכות הסביבה של המועצה
חן :סורק האפשרויות לטיפול .יש למצוא פתרון לחיות .פקח איכות סביבה – מפגע סביבתי ,ועדה לתכנון
ובנייה – מבנים לא חוקיים  ,ועד מקומי  -נעילת השער מטעמים שונים.
בן חסיד :מה יעשו ילדים שאוהבים חיות?
חן :יש גני חיות ומשקים חקלאיים באזור
סווטה :ללא אישור על איגוד ערים לפנות מהמקום בהתאם לחוק עזר.
חן :בידינו לנעול השער ולתת התראה לרואי  .נזמן את רואי ונמסור לו מכתב התראה כולל כיסוי עלויות.
וכן מכתב לאיגוד ערים.
החלטה :הוע ד יעביר הודעה והתראה לרואי לוי על כוונתו לסגור את הגישה למקום .במקביל ביצוע
מעקב מול רשויות הקשורות בעניין
סעיף  2 :אישור פרוטוקול
אורי :סוקר את הנושאים
מנדי :בפרוטוקול הסגור לא צויין מועד סיום העסקה של העובדים .יש להוסיף.
מתקיימת ישיבה של ועדת חינוך היום בנושא נוער .לקחו על עצמם לבצע פעילות
החלטה :הפרוטוקול מאושר פה אחד
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סעיף  3 :מפגע חזירים
אורי :יש תהליך אישור לדילול באמצעות ירי
חן :מדווח עידכון דילול
גיל :אותה הלהקה מופעיה במקומות שונים ביישוב
חן :חיה בטריטוריה  .סקירה מה בוצע על ידי המועצה :פגישה עם קק"ל ,קשירת פחים ,קידום אישורי ירי
מנדי :לתת להם אוכל.
חן :הם יתרבו יותר .ככל שטוב להם יותר הם מתרבים יותר.
סעיף  : 4הפיכת רחוב הזית לחד סטרי
חן :מציג מכתב וחתימות תושבי הרחוב המבקשים להפוך הרחוב לחד סטרי מטעמי בטיחות ומחסור
בחניה
בן חסיד :לא רואה כיצד זה יפתור את הבעייה
מנדי :אני מסתכל על כל הישוב .יש מצוקות בעוד רחובות .הפתרון לא נכון על ידי כך .יש מקומות חנייה
לא מנוצלים
אורי :זה לא מפריע לתושבים אחרים
מנדי :יש לבקש חתימה של כל התושבים
אורי :אני סוברני להחליט לבד .אני ממליץ לפרסם להתנגדויות
מנדי :יש מספיק מקומות חנייה בקצה הרחוב .אפשר ללכת  100מטר ברגל
אורי :זה כולה לסגור  100מטר
מנדי :יש בעייה בכל הגבעה .אז בוא נחליט על הפיכת הארז לרחוב חד סיטרי.
גיל :בטיחותית נראה נכון
חן :זה מחייב ועדת תמרור
גיל :יש לשאול את כל תושבי הזית לא רק החותמים
מנדי :זה משפיע גם על כאלה שאינם גרים בזית .מי שחונה לא כחוק שיקבל דוחות .לחנות לפי חוק .אם
בזית אז גם בארז .אם השיקול הוא רק חנייה אז אין הצדקה לעיניין.
חסיד :זה לא פותר הכל אבל פותר הרבה
אורי :מציע להחליט לקבל המלצה מועדת תמרור ומגורמי המקצוע
החלטה :תבוצע פניה למהנדסת המועצה לקבלת חו"ד  -אושר פה אחד
סעיף  : 5יום כיפור
אורי :משעול קציר ביקשו מבנה ציבור לעריכת דיון בנושא סליחה בערב יום הכיפורים
אני התנגדתי כדי לא להפר סטטוס קוו
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בסופו של דבר האירוע יהיה פרטי וביקשו לבוא לוועד .הזמנתי אותן לבוא והסברתי שבוועד לא תשתנה
ההחלטה.
אורי מתאר רוח הדברים של קידום אינטרסים של שני הצדדים.
סעיף : 6איחוד בתי כנסת המרכזית
אורי עדכן על אחוד בתי הכנסת בגבעה המרכזית וכי תפילות יום הכיפורים יערכו ברוב עם.
סעיף : 7תאורה גבעה מערבית
חן :עידכון המהלך :התחייבות המועצה להעברת תקציב התיקון ומשיכת ההתחייבות על ידי הגזבר.
נעשה מהלך ע"י מנכ"ל המועצה לעמוד בסיכום ראש המועצה .אנו בכל מקרה נקדם את הפרויקט ככל
שנוכל מבחינה תקציבית גם ללר מימון של המועצה אך לא נסור מדרישתנו לעמוד בהתחייבויות.
סעיף  : 8עידכונים
גבעה מזרחית
אורי :היתה פגישה של ראש המנהלת מגורים עם היועמ"ש של המנהל  :זה האחרון ציין כי לא יוכל להגן
על מתן הנחות לקרקע
כל ההחלטות שפיטות וזה חדשות רעות
המועצה שוקלת את דרכה בעניין
מחיר השטח ממש מופקע
בשבוע הבא ישיבה במשרד האוצר
חכ"ל
אורי :פגישה אתמול הכרות ונהלי עבודה .עלו נושאים שונים


גני משחקים על חשבוננו



עדיפות להשקה בגני משחקים לרכישת מתקנים



שת"פ



מערכות מים וביוב.

מנדי :לא מתוחזק טוב .יש לדרוש ביקורת תקופתית
חן :המצב טוב ואנו מטפלים מול החכ"ל בכל בעייה .הקמה זה עניין של תקציבי השקעה.
נעשית ביקורת תקופתית ושוטפת ואנו מקבלים מידע גם מהתושבים
בית עלמין
אורי :ערכתי ביקור .נראה לא טוב .הוצאתי מכתב לחמי ואילן .יש הזנחה במקום
סיכם :חן רייך
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