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9/2017 

 2019 במרץ 27' דביום פרוטוקול ישיבת וועד שהתקיימה 

  

 .21:00במכון לחקר ישראל והציונות ונקבעה לשעה הישיבה התקיימה 

  רן      , עינב משה, אלון גור, טלי אילני, מנחם אופיר, הדס אדר, יפה ברנד, גלעד ברודרס, אבשלום כהן   :משתתפים

  .פינקלשטיין

  .אורלי גלעד,  יל'מוטי אברג ,ערן פורת     :נוכחים

  

  :סדר יום

 .אישור פרוטוקול .1

 .רים"תב .2

 .תמרור .3

  .שונות .4

  

  : דיון

  6.3.19מיום  – אישור פרוטוקול .1

 .הרצון לתת אחוזי משרה גבוהים ולא כפי שכתוב, למחוק את אחוזי המשרההדס מבקשת 

 .להוריד את אחוזי המשרה לרכז תרבות וקהילה: הוחלט

  .דהפרוטוקול אושר פה אח

   – רים"תב .2

  חשוב לתכנן את היישוב באופן כולל ולאחר מכן להבין מה רוצים לפתח ובאיזה סדרי עדיפויות –עינב 

  .כך שיהיו פרויקטים מידיים לביצוע, חשוב להשקיע בתכנון –הדס 

  :בשנתיים הקרובות

 ..שת שבילי אופניים ברחבי היישובלר •

אתגרי מתוכנן ויש גם כתב פארק משחקים , אופניים שביל, הסדרת תנועה –לסיים פרויקט מולטיפארק  •

 .כמויות

 .מעבר הולכי רגל+ בקשה לביצוע . קיים תכנון. מעגל תנועה צומת מיטרני נווה צין •

 .השלמה של מתחמי אשפה ביישוב •

 .400הקמה של מסלול ריצה ומגרש דשא במגרש  •

 .שביל אופניים בצד השני של נווה צין+ מדרכה  •

 .מרכז המסחרי והדשא  לרווחת כלל התושביםשיפור המרחב של ה •
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 .לנסות ולהזיז את גן המשחקים מהדשא המרכזי למולטי פארק •

 .ע"תכנון מפורט לכלל היישוב תב •

 ).רצועת גינון, שביל אופניים, מדרכה(  14חתך דומה לכביש  . תכנון מכיכר הזית עד לצומת מיטרני ונווה צין •

 .'סימון שבילים בטוחים בנווה בוקר ב •

 .הסדרה של הכניסה ליישוב עד צומת המרפאה הרחבת הכניסה והכביש •

 .תקציב להצטיידות מועדוני הנוער •

 .פחים נוספים למרכז המסחרי •

 .בוטקה השומר, שיפור חזית היישוב •

 .להחליף את המתקן –גן שעשועים חלליות  •

 .ותאמפי להתכנס -)  בין בתי משפחות אריאל וביטון(' מעגל החול בנווה בוקר ב •

 .פיתוח נוף, תאורה, אופניים, כניסה לבריכה ולאולם הספורט הסדרת מדרכה •

 .במשולש הכניסה ליישוב גן משחקים עצום ומקום להתכנסות •

 .חדר מוסיקה יישובי •

 .לטובת אירועים תחת כיפת השמיים, להקים במה קבועה עם תשתיות בדשא המרכזי •

 .מתקני אופניים ברחבי היישוב •

  .למשך שבועיים, רים ויעביר לחוות דעתם של התושבים"את כלל התבועד היישוב ירכז 

  .ליאת תרכז את העדיפויות ויתקבלו החלטות בשבוע הבא. רים לבחירתם"תישלח לחברי הועד טבלה עם מדרג התב

 .יצא מכתב לתושבים

וספת תתקיים ותהיה ישיבה נ). אדוה יציגו/ ברני (חשוב לקיים דיון בוועד לפני שיוצאים לכלל הציבור  –תמרור  .3

אבשה ידבר עם אדוה ויבקש להקפיא את תוכנית  .להעביר לחברי הוועד את חוק העזר לחניה. פתוחה לציבור

 .התמרור

כל נושא החניה במדרשה צריך לדון באחת ? האם נכון להציב שלטים בכניסות לשכונת נווה צין –תמרור בנווה צין 

 . מישיבות הועד

 –שונות  .4

אנו שמחים שמחלקת  –למידעון .  והדבר מאוד מבורך התאגידשטחי להיכנס לגינון ברחבי המועצה התחילה  •

 .ה נכנסה לגינון בשטחי התאגיד"שפ

 .14יש לבקש תאורה זמנית לכביש  •

 .אפרת תעביר לחברי הועד דוח רבעוני של תקציב הועד •

 .אבשה מעדכן על ישיבה עם אדוה ועם ערן •
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המועצה מעוניינת להוביל לכך שהסייר יהיה גם פקח . יישוב במשרה מלאהיותם התמנה לרכז הביטחון של ה •

 .עם סמכויות מלאותעירוני ביישוב 

יש . ר אינו מדוייק"לכתוב שיש לעדכן את תחשיב היטל השמירה לאור העובדה שחישוב המ –היטל שמירה  •

  .לעדכן את התחשיב ולהחזיר כסף לתושבים

 

  

  

  

  

  

 אורלי גלעד: רשמה


