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  2018נובמבר שהתקיימו  ותסיכום ישיב

 

 תפים: תמש

 מזכיר. –עטר -בן המזכיר יוני יפרח, מיכל צ'רנוביל ,אלישיב ממן,

 

 :נקודות שעלו בישיבות

נדבר עם איל הגנן שיגיד אם יש בעייה עם השורשים.  – תלונת תושבת .1

אם אין בעיה עם השורשים אז הישוב לא יחליף את העצים. סוף טיפול 

לא הראה נכונות לסיים את העניין איתה בהחלפת  המזכירשלנו. 

 העצים הוא רואה בזה סחטנות.

שמאות תומכת הועד מנהל עוד לא ראה אותה.   – שטח חקלאישמאות  .2

שיעבור על עו"ד  החקלאי מיוצג על ידי.שקיים מול החקלאי םבהסכ

החוזה .הערכה של תוך שבועיים חתימת חוזה ועד סוף דצמבר נצא 

 המגרשים. 26לשיווק של 

וכל לצאת רק אחרי שנקבל הצעות מקבלן פיתוח נ –מגרשים  26 .3

. בשיחה שהייתה עם הועד דובר על זה שאם השייוקים יהיו לשיווק 

יים יצויכול להיות שהעמסה של הפ 50וה 26של ה ממש צמודים

 . 26מגרשים ולא רק ה 50יתחלקו גם בין ה חקלאיל

תוך שבועיים . יזם תכנון נבחר נחשון הנדסה מנמועצה  –מגרשים  50 .4

איזורית שומרון . צריך לסגור חוזה איתם . מי שהיה על הפרק זה שוקר 

חת את נחשון. ורמי בצלאל. אחרי המלצות שהם קיבלו העדיפו לק

אל"ש למגרש. בערך בפברואר יהיה  25כפול  50מקבל מחיר פיקס 

 שיווק  
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יש התקשרות עם יועץ חיצוני )שאול גינת(  הועד ביקש  –מבאות דרום  .5

 הצעה נוספת ליועץ לפני שיוצאים לבל"מ. 

כתות מעון. מעל  3גנים ו 4חותמים עם אדריכל דב . יבנו   – 1005מגרש  .6

למזכירות ודואר ומוקד ביטחון . בגלל שזה שטח של  זה יבנו משרדים

המועצה מי שיבנה זה המועצה והישוב רק ישלם להם את ההשלמה 

 לקומה שנייה . ואיפה שהמשרדים היום יהפוך לשטח מסחרי. 

 .   1005ישלח פרוגרמה של  המזכיר  .7

ועדת בניה הציגה מסקנות והועד מנהל קיבל אותן   –איזור תעשייה  .8

.  אין עדיין יציאה  3, 2,  1מהסדר של הדברים לא בטוח ישאר חוץ 

 לבל"מ.

 התקיימה ישיבה עם ראש המועצה וועד מנל ונציג ועדת ביקורת: .9

פתח בנקודות  כלליות למשל תאורה תנועה .  יו"ר ועד מנהל 

 בטיחות בכבישים . תשתשיות. קשר רציף עם המועצה.

עצה בתקוע איפה שתפתח שלוחה של המו ראש המועצה ציין -

שהבית חבד . עוד חודשיים בערך כי צריך לשפץ שם את הגן הישן . 

 מנהלי אגפים יגיעו בימים קבועים לתת שירות לתושבי מזרח הגוש. 

בעניין התקשורת שלמה רואה חשיבות שקשר של הועד עם   -

 הלשכה שלו ולא תושב מול הלשכה שלו.

כל ראו תב"ע דרום. יש בעייה במנהל שהוא תוקע ה -תבעו"ת  -

 כרגע תקוע לדעתו של שלמה זה כח אדם מחכים עדיין ל פרוטוקול

מאז שסוכם עם רגב אף אחד לא טיפל בזה .  –אולם ספורט  -

זה  2019האולם יהיה גדול ברבעון ראשון של  ונאמן ניכנס רק אחר כך .

 "צר לנו שלא טופל עד היום"מליון שקל .  6.5יסגר 
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נדחה תקציבית  2018היה צריך לקרות כבר ב קליטה סלולרית  -

 2019ל

שמע שמבטלים לנו את האגנ"ש מתקוע  רבש"ץ תקוע –אגנ"ש  -

 ד . יפה תבדוק את זה

לא אוהב להפגש עם תושבים אבל אפשר לארגן  –מח"ט חדש  -

 פגישה עם הועד וועדת ביטחון

קולות  2המועצה הגישה ל –כבישים  תתאורהלקול קורא  -

. 2. זה על שיפוץ כבישים ו1ווים לקבל תשובה בקרוב קוראים מק

 החלפת התאורה לתאורת לד זאת גם הזדמנות לתקן תקלות


