
:נושאים לדיון

הועדואתגרים של הישגים  •

היטל שמירה • היטל שמירה •

חוק עזר חנייה •

'פיתוח נווה בוקר ג •



יושב ראש הועד–אבשלום כהן  •

מרכז תחום תכנון ובניה -מנחם אופיר •

מרכז תחום חינוך–רן פינקלשטיין  •

מרכז תחום תרבות וקהילה–גלעד ברודרס  • מרכז תחום תרבות וקהילה–גלעד ברודרס  

מרכז תחום ביטחון–משה עינב  •

מוניציפליהמרכזת תחום –הדס אדר  •

מרכזת תחום חינוך–טלי אילני  •

הצטרף לוועד לפני כשבועיים–יגלשי  •

הצטרף לוועד לפני כשבועיים–נמרוד זילברמן  •



יל'מוטי אברג •

רן-ארז לב •

ערן עמר •



עיסוק בתוכנית מתאר יישובית –תכנון  •

.כוללת ועיסוק בנושאים שעל סדר היום  

קלטנו  , הגדרנו תקציב לגנים–חינוך  •

–רכז חדש לחינוך הקהילתי המשלים   

.             זיו ארני  

מבעלי תפקידים  , המורכבת מהורים( ח"בהצל•

מתקיימים דיונים על עתיד  ) ומבני נוער

בישוב ופתחנו צהרון  תנועת הנוער 

.'ג–' לכיתות א



קלטנו רכזת תרבות  –תרבות וקהילה  •

התקיימו פעילויות   , עדי מרש, וקהילה  

הוועד סגר שבתות לפעילויות  , קיץ   

.בבריכה לרווחת התושבים

המועצה נכנסה לגנן  –מוניציפליה •

בשטחי התאגיד והחלו בהקמה של    

מתבצעות  . חדשים מיחזורמרכזי    

נטיעות ושתילות חדשות ברחבי    

.היישוב ובקרוב תוקם גינת כלבים  



,  24/7יש סיור רכוב . קלטנו רכז ביטחון וצוות סיירים •

:שמטרתו ביטחון ושמירה על הסדר הציבורי כגון  

מתן מענה להסתובבויות של   -פ עם החינוך "שת  o מתן מענה להסתובבויות של   -פ עם החינוך "שת

.בני הנוער ביישוב   

o  לתלונות תושבים כדוגמת חנייה 24/7מענה  ,

.'וכורעש    

o  קבלת סמכויות של פיקוח עירוני -בעתיד.



השבוע התחדשנו בשער כניסה חדש במקום השער    •

.  הישן שהפסיק לעבוד  

ישובים אחרים במועצה סובלים מגניבות ופריצות על   •

.בסיס קבוע   .בסיס קבוע  

על מנת שלא  , חשוב לשמור על המצב כפי שהוא היום •

מפריצות , נחזור למקום בו היישוב סבל מגניבות  

.  ומהפרעה לסדר הציבורי  





.וועד היישוב חושב שיש לעדכן את התוכנית

אין בעיית חנייה בישוב, לדעתנו

.וגם לא במרכז המסחרי

יש בעיה של חניית אוטובוסים סמוך למרכז המסחרי   • יש בעיה של חניית אוטובוסים סמוך למרכז המסחרי   •

.ולא של רכבים פרטיים  

או  /אורחים ו, יש חשש כי על מנת להימנע מתשלום •

יחפשו חנייה במקומות לא מוסדרים ובקרבה   , תיירים  

).ב"נווה צין וכיו, וילות, מיטרני(לבתי תושבים   

.התמורה הכלכלית אינה ידועה •



:התושבים מלינים על מספר דברים

 .העדר פיקוח מסודר של המועצה •

.העדר גידור מסודר • .העדר גידור מסודר •

רק לאחר הפגנה  , התחלת טיפול רציני של המועצה •

.וחסימת העבודות  

של חוסר כבוד מצד נציגי  , תחושה של התושבים •

 .המועצה ואף זלזול  



,בנייה במגרשים, פיתוח הבנייה הרוויה

:ב"וכיו' פיתוח נווה בוקר ד

מסודרת וברורה  בניית תוכנית

,  הועד והקבלן הזוכה, בשיתוף מלא של המועצה

.להתמודדות עם מטרדי הפיתוח






