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  התשע" אדרב 'ג 2015 פברוארב 22ב פרוטוקול ישיבת וועד שהתקיימה 

 . 21:30החלה ב ו 21:00נקבעה לשעה  ,משרדי הוועדבהישיבה התקיימה 

  אדם סלע , דובי רול  ,מיכל ארנון ,אבי עטר :חברי הועד הנבחר – משתתפים

  ,אורלי שריר -היישוב ת/גזבריתמזכיר –נוכחים 

  וי, רחל גור.אביבה ל התנצלו:
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  אושר פה אחד. - 20/1/2015פרוטוקול ישיבת ועד מיום . 1

ההתנהלות של משפחה בשצ"פ של בוקר א', אינה בטיחותית. מאיה רייטן מציגה את הנושא.  -שצ"פ נווה בוקר א' . 2

. בגילאים השונים בנקודה אחת, כדי להגיע מנקודה לנקודה יש לחצות כבישיםאין אפשרות לתת מענה לכל הילדים 

השטחים הציבוריים. מחשבה נוספת לעבות לי רכב. יתכן ויש אפשרויות נוספות בין סגור לכ שביל בטוח,הרעיון ליצור 

. מציעים להעלות את הרעיון לדיון , בנקודה אחתאת מגרשי המשחקים כך שמירב הגילאים יוכל להשתמש במתקנים

קבלת . לאחר ן) (באחריות מאיה להעביר מייל מסודר לכל תושבי השכונה ולבדוק את העניי של שכונת נווה בוקר א'

  להנמיך מדרכות.נוספת יש בקשה  .החלטות השכונה הועד ימשיך לקדם את הנושא

  הוחלט כי את הקבורה לתושבים שהם לא תושבי היישוב או המועצה?  האם לפתוח -פתיחת קבורה  -בית עלמין .3

האם ניתן לאשר לקרובים להרחיב את בית העלמין. לאחר מכן נבחן  ראליאורלי תפנה למועצה כדי להבין האם   

  מדרגה ראשונה לאפשר להיקבר בבית העלמין. 

. שלומי מנהל בשעון של הגנים הישנים מעדכנת לגבי תשלום חשבון מים מנופח אורלי  -תאגיד  - חשבון מים . 4

הוחלט קוב.  800יש פער של  לעין, למעט פיצוצי מים שתוקנו. הנראיתבעיה התחזוקה ואורלי בדקו את העניין ואין 

מקיפה ע"י התאגיד. אנחנו כספק מים מזכים את שהועד אינו משלם את החשבון כפי שהוא. עד שתעשה בדיקה 

  הצרכן על פער הרכישה ז"א גובים ממנו את הסכום שאנחנו כספק מים מקבלים על הצריכה היחסית.
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אורי  .2015תמונה על החזון ל  וייתן 2014אבי יסכם את יתקיים כנס תושבים בשפרינגר.  11/3ב  - תושבים  כנס.5

של פי נשיא יציג סטטוס של הבינוי הקהילתי משם נצא לשלושה מפגשים יישא דברים. ר דיסטניק מנכ"ל המדרשה

   בניית קהילה.התושבים להתחיל תהליך של 

פציה האונפגש עם תושבים רבים ולאחר סיכום השיחות הגיע לתמהיל המגרשים הרצוי. רפי  - תמהיל מגרשים ג '.6

  בניה קהילתית.   10%בנייה רוויה,  20%צמודי קרקע,   70המוצעת % 

  אורלי תעדכן את אופיר. ,1/3 עם אופיר צימרינג נעלה את הנושא בפגישה הבאה - תב"רים. 7

השתתפו שלומי פז וברני. המדרשה היא בה  אורלי מעדכנת לגבי פגישה שהתקיימה עם נציג הוט -תשתיות הוט. 8

נציג הוט עידכן כי תשתיות נחפרות בכל היישוב על מנת  .וייבת לחבר לכבליםהראשונים שהוט מחאחד היישובים 

להניח תשתית שבזמן חירום המערכת תעבוד (יס בזמן חירום קרס) לבדוק דרך אדם מציע להגיע לכל בית ובית. 

. יבורבעד דחיה של הח 4המועצה לערוץ ביטחוני. הוחלט כי ידחה חיבור היישוב לפעימה מאוחרת יותר, הצבעה: 

  אורלי תבדוק מול משה מהוט האם ניתן לבצע מקטעים. האם ניתן לחבר את נווה צין בלבד.

מטה הפעולה ימשיך העצומה תשלח למנהלת האוניברסיטה (רבקה) היא תזומן ליישוב ומשם  - גדר אוניברסיטה. 9

  המהלך לביטול ההחלטה להקמה של גדר. את

מערכות של מצלמות ביישוב. בכניסה ליישוב ובמרכז המסחרי. יש  2ין אדם מעדכן שמחר יגיעו להתק - שונות. 10

  מצאותן של מצלמות ביישוב. באחריות אורלי לעדכן במידעון.ילהציב שלט בכניסה ליישוב על ה

  

דובי מעוניין להעלות בישיבה הבאה את נושא מזג אוויר קיצוני והתנהלות הגנים ומערכת החינוך בזמן  •

 חירום.

  בדוק מקום לקיים מפגש תושבים לגבי הקי און קאר.למיכל מבקשת  •

  

  במשרדי הועד 21:00בשעה  26/3/2015 חמישי נא רישמו ביומנים ישיבת ועד הבאה ביום

  

  

  

  

  

  

  רשמה: אורלי שריר                                                                                               


