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 דיון:

 מאושר 1/20פרוטוקול  .1

 -בנושא ניהול הישוב דיון הכנה לישיבה במועצה  .2

מנהל אגף הישובים והמנכ"ל  ,מול ראש המועצה נצח סקרה את הנושאים שיעלו מחר בישיבה במועצה

 החדש. 

  –אנטנה  .3

 את הנושא.  מבין. הוחלט לעבור עליהם יחד עם עו"ד ש HPIהתקבלו ההסכמים מחברת 

 – פגישה עם תושבים לגבי שקיעות בכביש .4

 זור שמעל האמפי.בא שנים אוכלסו הבתים בשדרות האלון 3-4לפני כ  –אוהד הציג את הבעיה 

לו לסבול משקיעות של הח מימין ושלושה משמאל,שנים  – הראשונים םנים הללו, חמשת הבתישבמהלך ה

 . שקעו החצרות כאילו האדמה "בורחת"הגינות שלהם וככל שמלאו עוד אדמה בחצרות, עדיין חזרו ו

ם תופעות בכביש לפני שנתיים, בחודש אחד, נסדקו לשלושה בתים החומות. במקביל החלו לראות ג

בכביש נפערו סדקים ואחד השכנים הכניס לסדק שנוצר מקל מטאטא שנבלע בתוך הכביש. עמוד ובמדרכות. 

 .והחלו שקיעות בכביש ובמדרכה נטה על צידו, התאורה בקרן הרחוב 

ושטחו את תלונותיהם על הפגיעה בבתים שלהם כ"כ את  , מר ולדימירדס המועצההתושבים פנו בזמנו למהנ

 חששם כי יתכן ומתחת לכביש יש בעיה ויום אחד הכביש עלול להיפער או לקרוס. 

 .עד כה בוצעו בכביש תיקונים קוסמטיים בלבד –לדבריהם 

 .עד כאן דברי התושבים

 

. המועצה הזמינה יועץ קרקע לתת את שיפוץ נוסף ואספלט שלב ב'הכביש עומד כיום לפני  -נצח הוסיפה 

בתים ובעוד מוקד  2בו נכחה נצח מהישוב. היועץ סייר על הכביש ובחצר של  חוות דעתו. בסיור שנערך

חשוב  לציין כי לא שקיעות אחד בגשר השני שמעל הואדי ועל בסיס הסיור אמור לתת את חוות דעתו. 

 לי או אמצעי ולא נחפר שום בור או נבדק משהו לעומק הכביש או הקרקע. נעשתה בדיקה ע"י שום כ

 .כ"כ דוח היועץ טרם נמסר לוועד למרות בקשתה של נצח

 



 -סיכום 

 או יקרוס. רייפעהחשש שהכביש  ,התושבים העלו טענה שלא מאפשרת לועד להתעלם ממנה והיא .א

תן לקבוע כי אין קשר בין מצב הכביש לא ני לאותו קטע כביש בעייתי, ותמאחר והחצרות שלהם סמוכ .ב

 לבין מצב החצרות שלהם.

  –לאור זאת הוחלט כי 

 הועד יעלה את הנושא מול ראש המועצה בפגישה הקרובה. .1

 הועד יבקש את חוו"ד יועץ הקרקע שהיה בסיור. .2

הועד יזמין מהנדסת המועצה את התעודות להידוק הקרקע של הכביש מעל הואדי בשני המוקדים  .3

 ס"מ הידוק(  20אמור להיות תיעוד על כל להבנתינו, המדוברים. )

הועד יבחן אפשרות להזמין יועץ קרקעות חיצוני שיבחן את הכביש ואת החצרות ואת הקשר בניהם. )צריך  .4

 תיחת הכביש או פגיעה בתשתיות שלא על ידי המועצה(.לבדוק את המשמעות של בדיקה כזו מבחינת פ

 תושבים בהתקדמות בנושא. נצח תעדכן את קבוצת ה .5
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