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    אילן דאי, יהודה יפרחאמיר דוידי,  ,ליאור גרונדשטיין קלאוס גלית,שלומי פוקס,  : משתתפיםחברי ועד 

      יוסי איטח , עומרי בן מאיר, ארבל דולב : נעדרו 
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   05.7.2020 מיום  7מס'  פרוטוקול אישור : נושא .1

   פה אחדאושר  החלטה    

  רכז הנוער החדש : נושא .2

      ואת מטרותיו הציג את עצמורכז הנוער החדש  ןשו. 

 הוועד הציג את עמו בפניו והציע עזרה ותמיכה בכל מה שיידרש. 

  בתפקידו, ושנים רבות איתנו בהצלחההוועד איחל לשון. 

 גזם  : נושא .3

 

 

        הרב"ש  ישי.  – ש"ישירות לרביש לדווח  תלונות על גזם לא מתאים, לא במקום

לחברי הוועד לגבי שיקול דעת בנושא אין לפנות . בהתאם דוחות ידאג לתת

 . , אין לחברי הוועד שיקול דעת בנושאקנסות

  .המועצה לא החליטה עדין לגבי הגדלת הקצאות לפינוי גזם 

יה לאנחנו נפנה ליועץ המשפטי של הועד להוציא מכתב התראה בגין הפ  החלטות   

 במכסות הגזם. רוני תהיה אשת הקשר.

  היישוב לצורך אכיפה מועצה גישה למצלמותמנכ"לית התן לפנינה ייהוועד. 

 יזם גן אירועים  : נושא .4

       לגן הגישה את התכנית לכביש  להציג הגיע לישיבהב עובדיה יעק

 .דרך עין שרידיעבור לא כביש זה . האירועים

  ,ידרוש שמור על השקט, וחייב אותו לעיגון בחוזה שיהיזם הציע כמו כן

 פסיק פעילות ברגע שלא עומד בהתחייבות זו.ממנו לה

   בנושא לקיים סקר ביישוב כדי לקבל את הסכמת התושביםשוקל הוועד  

  ד של היישוב וראש המועצה.העובמקביל נתייעץ עם" 
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    בנושא פסי האטה    תושבים: : נושא .5

הצגת העניין    

 ע"י התושבים

 הבמפר ליד ביתוהציג טענתו לגבי ,יפרח  הרב אשר. 

  .בעבר היתה תאונה בגלל מישהו שנסע מהר מידי והתהפך 

   .לפני חודשיים בשבת אופנוע נסע מהר והתהפך 

 .משאיות ורכבים עושים רעש של בלימה 

 שהכניסה אליו מרחוב ברבור. ושל שם טוב היחידים  הבית של הרב 

 זה מטרד וסכנה. 

 .יעיש מבקש שגם את הבמפר שמול ביתו ישטחו 

והציג בפניהם   מהתחבורה יאיר משה,ועם עם מהנדס המועצה ערך סיור   עדכון של אמיר   

 מספר מפגעים תנועה  שהופנו לוועד. 

   ש"ח.  7000כדי לעשות שינוי, נדרש שינוי של כל התכנית, עולה 

נתייעץ עם יועץ תנועה לבדוק מה אפשר לעשות בנושא, ביטול או העתקה     החלטה   

 הבמפר הנדון.של 

       גיזום עצים ברחבי היישוב : נושא .6

      והוכנה רשימה לגיזום.עם אפוטה  ערכה סיוררוני 

 .התוכנית עומדת בתקציב שיועד לגיזום יזום 

  הקצאת המועצה לאיסוף גזם הינה מכסה את הגיזום היזום ולכן נצטרך לדאוג

 . לזה בעצמנו

  מבצע הגיזוםתוספת תקציב לפינוי הגזם בידי רוני מבקשת. 

 מבצע הגיזוםהיזום ע"י הגזם  ש"ח לפינוי 5000הקצה עוד ו"ר הוועד י. 

 

 

 רישום הפרוטוקול

 קלאוס גלית

 יו"ר ועד היישוב 

 שלומי פוקס

 


