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  לשכה -אלפי מנשה  מקום 27.11.2009  תאריך הישיבה
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  מהלך הדיון
  תשובות והמלצותפרוט   נושא לדיון  מס

חסדאי נתן סקירה והסביר את מהות צו ההקפאה שפורסם  – הקפאת הבנייה .1  עדכונים שוטפים  1
הבעיה העיקרית שלנו כרגע תהיה עם גבעת . הקפאה טוטאלית –שמשמעותו 

ההקפאה הזאת שכרגע היא  עדיין לא ברור כיצד נוכל להתמודד עם, טל
אנו נפעל . בעוכרנו שלא הצלחנו בניסיונות שלנו לקדם בניות נוספות בגבעה

כרגע ונשאף שכספיים שיגיעו נצטרך להשקיע בגבעה בכדי שלא ננציח את 
 . מצב ההקפאה שנכפה עלינו

בוועד ההורים המרכזי הוקמה וועדה שתצטרך לעבוד מול  –אזורי רישום  .2
י כללי משרד החינוך את אזורי "הורים בכדי לקבוע עפאנשי המקצוע וה

אנו מקווים כי משרד החינוך יעביר בזמן . ס החדש בגבעה"הרישום לילדי ביה
 .ס במועדו"יפתח ביה ,י קצב עבודתו ואם אכן כך"את התשלומים לקבלן עפ

אי פעילותה של הוועדה וחשיבות הנושאים לאור  –ועדת איכות הסביבה  .3
ה לאיחוד ועדת איכות הסביבה עם הועדה צנבקש להעביר החלטה במוע, שלה

 .לחזות הישוב ברשותו של אודי לוי

מזכיר , חלק מועדות המועצה אינו מתפקד כראוי –תפקוד ועדות המועצה  .4
 .בהתאםוציא מכתבי התראה י וראש המועצהישקף את המצב המועצה 

 : י העלה את הנושאים הבאיםאוד .5

כי , השיב חסדאי, לשאלה מדוע לא משלטים את שמות הרחובות – שילוט •
נעשתה עבודה והסתבר כי היום כבר לא נהוג לשלט בשמות הרחובות אלא 

חברות ' פנינו למס – בפילבוקסלגבי שילוט . לציין בשילוט אזורים ציבוריים
ותר הייתה של חברת לבנון ההצעה האטרקטיבית בי, ובקשנו הצעות מחיר

הפקות  10קיבלנו , ח ובתמורה לכך"אשר הקימה את עמודי הפילבוקס ע
פרסום לשנה הכוללות גרפיקה ועיצוב וכן את הצבת השלטים הקטנים 

 .שמשמשים שלטי הכוונה והעברת מסרים

ילדים , משטח החצר של הגן אינה בטיחותית  -כינרת ' גן הילדים בגבעה ברח •
גם המזרונים שהיו אמורים להיות על המשטח לא , בלים מכותנופלים ומק

 .נמצאים ויש לטפל בזה בהקדם האפשרי

 

לאור קוצר הזמן סוכם כי תקבע ישיבה נוספת לפני ישיבת המועצה הבאה ורצוי שלא 
  .בהתאם לבקשת החברים, ביום שישי
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