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 סדר היום:

 :תשתית הכבישים ואי סדר תנועתי באזור בית הספר .1

 .רח' יהודה המכביתושב  -שלום סמסוןתתפות: שבה

   מהלך הדיון:

 נושאים להתייחסות: 2שלום סמסון, תושב הישוב מעלה 

 לדבריו, כבישי הישוב בעיקר ברח' אלעזר מלאים שקעים. -תשתית הכבישים .א

לדברי התושב, הורי התלמידים  -אי סדר תנועתי באזור ביה"ס שדות איילון .ב

ביצוע  המורידים את ילדיהם בבית הספר יוצרים הפרעות קשות בתנועה תוך כדי

 עבירות תנועה רבות.

 :התייחסות הועד

אחריות על הכבישים הינה של המועצה. אודל אביטן יעבור בכביש ברח' אלעזר  .א

ויתרשם ממצבו, הוא יעביר דיווח למועצה בנושא. במקביל אודל בודק עלויות לתיקוני 

 אספלט נרחבים בכל הישוב.

משטרת ישראל היא הגורם האחראי על אכיפת התנועה. לדעת כולם נדרשת נוכחות  .ב

של שוטר באזור בית הספר. אודל ביקש מתושבים שיפנו למוקד המשטרה באם נתקלו 

 בעבירות תנועה.

יש לציין כי לפני כשבועיים נשלח מכתב לגורמים שונים במשטרת ישראל בבקשה 

תנועה שונים(, בעקבות המכתב בוצע מבצע לבצע אכיפה מוגברת בישוב )בנושאי 

 אכיפה נוסף וניתנו דו"חות רבים.

 

 :תנועה ברח' אשכול .2

 תושבי רח' אשכול. -שרון ואסף בן יוסף, גיא אגמון, סיגל דיקמן, רפאל וייל בהשתתפות:

   מהלך הדיון:

 תושבי הרחוב הציגו מצגת המציגה את בעיות התנועה ברחוב:

המיועדים לחניה וחוסמים את הגישה לרחוב כמו  במקומותרכבים החונים שלא  .א

 גם את שדה הראיה ביציאה מהרחוב.

 בקשה מהמועצה לחזור ולהיכנס לרחוב לפינוי גזם ופסולת גושית. .ב

 :התייחסות הועד

עקרוני רכישת עמודים לחסימת חניות בכל רחבי הישוב, הדבר  הועד אישר באופן .א

 אוקטובר.מותנה ביתרות התקציב בחודש 



 
לאחר התקנת מחסומי החנייה תעשה פניה מחודשת למועצה לבחינת כניסת  .ב

 משאיות לרחוב.

 

 :תיקון אבנים משתלבות ברח' אשכול .3

 תושב רח' אשכול. -גיא אגמון  בהשתתפות:

   מהלך הדיון:

 גיא אגמון טען כי תיקון אבנים משתלבות שביצעו בזק לאחר שעבדו במקום אינו תקין.

 :הועדהתייחסות 

 .תעשה פניה לבזק בדרישה לתיקון -לאחר שגיא ישלח תמונות עדכניות

 

 :עידכון פעילות צח"י .4

 תושב רח' אשכול. -גיא אגמון  בהשתתפות:

   מהלך הדיון:

 גיא אגמון החבר בצח"י שואל מדוע אין הכשרות או הדרכות לפעילי הצח"י.

 :התייחסות הועד

אגף השירותים החברתיים )אגף הרווחה( הוא האחראי על פעילות צח"י. כרגע לא ידוע על 

 הכשרות לחברי הצח"י. 

 חברת מליאת המועצה, תבדוק מדוע אין הכשרות לצוותים השונים. -יהודית דהן

 

 :פתיחת נק' הזנקה של מד"א בבית חשמונאי .5

 תושב רח' אשכול. -גיא אגמון  בהשתתפות:

   מהלך הדיון:

גיא אגמון מתנדב במד"א שנים רבות. הוא מבקש לקדם את נושא פתיחת נק' הזנקה של 

מד"א בישוב והוא מדגיש שני יתרונות לנושא. האחד, מתן מענה מהיר למצבי חירום 

 מגבש לתושבי הישוב והסביבה, מבוגרים ובני נוער.שונים. והשני, בסיס התנדבותי 

 הזנקה:גיא פירט כמה אפשרויות של נק' 

 אדם כונן המקבל ממד"א אמבולנס והוא כונן של מד"א בישוב. -אמבולנס .א

הישוב/מועצה קונה אמבולנס ממד"א והאמבולנס שייך לנו. לא  -הקמה של נק' בישוב .ב

 ניתן לקחת אותו לאירועים שאינם מקומיים.

האמבולנס נמצא בישוב והוא מוזנק לאירועים במרחב,  -קבלה של אמבולנס ממד"א .ג

דורש לוח תורנויות של כוננים )נהג וחובשים(. האמבולנס משמש קודם כל את  הדבר

הישוב והמועצה. גיא מסר שמד"א הביעו רצון לקיים נק' הזנקה באופן כזה. לדבריו 

 יש מספיק נהגי אמבולנס וחובשים בישוב ובסביבה.

 :התייחסות הועד

דבים אודל ישוחח עם אחראי המתנדבים במד"א לבדוק את מספר המתנ .ג

 המתגוררים בסביבה.

אודל יבדוק מול מנכ"לית המועצה, כרמל טל, היתכנות לקדם נושא זה ברמה  .ד

 המועצתית. באם לא קיימת היתכנות, נקדם את הנושא באופן עצמאי.

 


