
 

 סיכום מפגש תושבים ושיח פתוח עם ראשת המועצה

 06.09.2022תאריך: 

 

 משתתפים:

מנהלת  -שלי קרן,  מהנדס המועצה -עמית קפוזהראשת המועצה,  -רותם ידלין נציגי המועצה:

, שרלי ואהמנהלת מחלקת תבר -לה בן יעקבקדמנהלת מדור חוגים,  -, שירה מנשהחינוךאגף 

מנהל אגף  -מנהלת מוקד המועצה, טל כהן -מנהלת מחלקת דיגיטל, זוהר בן שימול -שוורץ

 .עוזרת ראשת המועצה -תשתיות, אופיר עלווה

 מיכל גבע.בן יוסף, ארז סגיאן, אודל אביטן, שרי גור, טל   :המקומי ועדהחברי 

 ענבל לב שריג ורת:חברת ועדת ביק

 מעין שוורץ מנהלת הישוב:

 ישראל פרץ, יהודית דהן. חברי המליאה:

 תושבי הישוב בית חשמונאי 50-כ משתתפים נוספים:

 

 

 חלק ראשון

 את עבודת המועצה בכלל והתיחסות לבית חשמונאי בפרט:ראשת המועצה הציגה 

  ואת היא תיארה את התהליך לגיבוש התכנית  -התכנית האסטרטגית של המועצההוצגה

 צמיחה כלכלית, חינוך, שירות לתושב ופיתוח היישובים. קודות העיקריות של התכנית:נה

  2019ה לבית חשמונאי בשנים כספי הפיתוח של המועצהפרוייקטים שיצאו לפועל מפורטו-

2022. 

  הוצג פיתוח בתי הספר וגני הילדים בבית חשמונאי ותפיסתה של המועצה את היישוב כלב

 התרבות, האירועים והחוגים במועצה.

 

 חלק שני

  .על שאלות התושבים ענו ר הועד המקומינציגי המועצה ואודל אביטן, יו"שאלות ותשובות: 

 להלן חלק מהנושאים שהועלו:

  :כלבים משוטטים/ צואת כלבים:נושא 

 :2-התשובה מתחלקת ל: התיחסות:

עצה באופן מיידי תושב הרואה כלב משוטט מתבקש לפנות למוקד המו -כלבים משוטטים

 .(דרכי הפנייה למוקד המועצה מפורטים בהמשךולדווח על הכלב )

מנציגי מליאת המועצה לקדם חוק אין חוק עזר מועצתי, ראשת המועצה ביקשה  -צואת כלבים

 עזר שכזה.

 לבדיקת בעיות נשימה  בקשה למימון סקר אפדמיולוגיוכן  נושא: זיהום אוויר ממפעל נשר

 בקרב ילדים.

י נעשית עבודה מאומצת בכל נושא הזיהום ממפעל נשר, ראשת המועצה השיבה כ: התייחסות

השנים האחרונות הושקעו מאמצים רבים בנושא: הוגשו התנגדויות להיתר הפליטה של  4-ב



 
המפעל, הוכנסו הערות מטעם המועצה להיתר ונעשה ניטור קבוע של הזיהום. יש פיקוח 

 מתמיד על פעילות המפעל ועל פעילות משרד הגנה הסביבה.

סקרים מעין אלו נעשים ע"י משרד הבריאות ולא יכולים להתבצע ע"י  -סקר אפדימיולוגילגבי 

 המועצה.

 :נושא: סירוס ועיקור חתולים 

שזהו לאר שהוחלט נעשתה  המקומי ועדהעברת הנושא ל: לדברי ראשת המועצה התייחסות

 .כה להיות של הועד המקומיעניין מקומי ולכן האחריות צרי

 :נושא: אכיפה של טרקטורונים המשתוללים בכבישי הישוב 

למוקד באופן מיידי : ראשת המועצה ויו"ר הועד ענו לנושא זה באומרם שיש לפנות התייחסות

בכל מקרה של השתוללות בכבישים. המשטרה החרימה לאחרונה כמה כלי רכב שביצעו  100

  עבירות.

  :צהרונים 

ית הצהרון בב צהרונים בבתי הספר ברחבי המועצה. 8נפתחו  :מנהלת אגף חינוך -התייחסות

 חשמונאי משרת את שני בתי הספר ונמצא במיקום הנוכחי עקב בקשת הצוות החינוכי.

 רכבים החונים על המדרכהם באיזור הותיק: פחים וטיפול במספר מפגעי. 

 -למשטרה, פחים הנמצאים על המדרכה יש לפנות -ם על המדרכותהתייחסות: רכבים החוני

 תעשה אכיפה מוגברת.

 :מענה לגיל הרך 

ע"י ראשת המועצה  התייחסות: תחום זה אינו באחריות המועצה יחד עם זאת, הועלתה הצעה

, למצוא מבנה באחד הישובים, המועצה תוכל לעזור 424להתאחד עם ישובים נוספים על ציר 

 במציאת מסגרת.

 :פיצוצי מים 

יש תיכנון קיים, היה אמור לצאת לביצוע אך התעוררה בעיה : מנהל אגף תשתיות-התייחסות

 וחלף קבלן ותתבצע  החלפת קו המים בשכונת כרמים.עם הקבלן, ככל הנראה י

 

 


