
 ועד מקומי רמות השבים  
   45930,  מיקוד 34,  רח' בית העם 3457ת.ד. 

 09-7604192פקס.   ;   09-7448111, 7426255טלפון: 
 vaadrh@ramot-hashavim.org                                                        www.ramot-hashavim.org:       למשלוח דואר אלקטרוני

 34פרוטוקול 1-4-17
 2017 באפריל 4

 

 43פרוטוקול ישיבת ועד מספר 
 2017 באפריל 3מיום 

 
 דקל אביסדריס, יאיר אופיר, אופיר אדלמן, איציק מרוז,  תמר בירם, לואיס רוסו, תמר שריאל,   :נוכחים

 אמיר עשביאברהם נדל, 
 תושבים

 
 בועז ארנון :חסרים

 
 סדר יום

 אישור פרוטוקול מהישיבה הקודמת .1
 גבעה-בריכה-פרויקט פקאן חן, גמר גבעת תשתיות: עוקף .2
 פרויקטים: שיפוץ בית העם, מורשת )ליפט( .3
  ושונות עדכונים .4

 
 .  אישור הפרוטוקול הקודם.1

 מאושר. 33פרוטוקול : החלטה
 
 .  תשתיות:2

על אף העובדה שברדוגו אישר  הפרויקט עדיין לא הסתיים -פקאן, בריכה, הגבעה  גמר פרויקט  •
את החשבון הסופי. לטענתו נשארו מספיק חשבונות פתוחים אצל הקבלן להבטיח שיעמוד 

 בהתחייבויותיו בגמר הפרויקט.
ן או במילים ל המועצה עם נתיבי ישראל לדרך עוקף גבעת ח"ישנן תכניות ש-עוקף גבעת חן  •

 : כביש דופק רמות השבים.תאחרו
דחה את הדיון בלי לקבוע מועד אחר על מנת לתת לתהליכים בית המשפט  – צומת התרנגול •

מתוכנן דיון בוועדה המשותפת בסוף החודש. בשלב זה, המשך רחוב שרת  הרגילים להתקדם.
 בוטל ודרך הסולטן תוארך לכיוון התרנגול בלי כיכר עם זכות קדימה לבאים מהתרנגול. 

עד להכרעת שיפוי לטובתה. כרגע אנו מסרבים לחתום כתב על דורשת חתימת הוועד המועצה 
קון לחוק נראה שבמקרים אלה הקשורים לצומת עם העברת התיהכנסת בדבר חוקיות הדרישה. 

מתחם התרנגול, ורק אלה, אין סכנה בחתימה על כתב השיפוי. הנושא במיוחד חשוב מאחר ו
 כנס לרחוב שרת.יוצריך להקפיד שהתנועה לא ת יחידות דיור 27,000 -לכלול כ מיועדתע"ש 

 4השטח הצמוד לכביש . 4ש חושב שנכון יהיה שהכביש החדש יעבור לאורך כבי – עוקף גבעת חן
הופקע לטובת הרחבה עתידית לכביש וצפויה בעיה לאשר שימוש בו לטובת דרך כביש עוקפת. 

לאורך הסולטן חדש עוקף לצורך תכנון ובנייה של כביש ₪ מיליון  25הקציעו היום נתיבי ישראל 
וחנייה  מדרכה ,מ', שביל אופניים 6.5מסעה ברוחב של התכנון המקורי של המועצה כלל ושרת. 

מטר ותב"ע עם נספח  6רמי אמר שקיבל את בקשתנו לשנות את התכנון למעה של . בשני הצדדים
תחבורה מחייב במטרה להקשות על נתיבי ישראל להרחיב את הכביש בהמשך. בעיה רצינית 

. אין לנו ולא יהיה לנו בעתיד הנראה לעיין את 4תתעורר אם ההצעה לדרך צמודה לכביש 
 ם לשיפוץ דרך הסולטן.המשאבי

הפקעה של כפר מל"ל לאורך רחוב הלימון הצפוני והדרומי. עובר בשלב זה מדידה ו – רחוב הלימון •
אנחנו מציעים שעד שיהיו ההפקעות, יחתמו תושבים שיש אפשרות לעבוד ברחוב ובמקביל יעשו 

מספר תושבי כפר מל"ל מתנגדים לתכנית ולא ברור מתי קבלת כל האישורים  את ההפקעות.
איתן זלמנסון כיו"ר הועד המקומי כפר מל"ל, מתנגד לקונספציה הזאת שיעבדו במקביל תסתיים. 

 ויחתימו את התושבים על הסכמה עתידית.

http://www.ramot-hashavim.org/


הקטע של  ולהפוך את את רחוב משאבים לחד סטרי לכיוון דרום הפוךקבלנו אישור ל – תמרור •
 לכיוון דרום. 08:30-ל 07:00רחוב בית העם בין הכרם להבנים לחד סטרי בין 

של רמות השבים במצב גרוע ולא נכון להשאיר אותה כך. מה הולכים הסולטן :  דרך נורית שיף
 לעשות עם הדרך הזאת?

ומהנדס :  הכביש מזה כשנתיים הוא של נתיבי ישראל. ביום חמישי אנו נפגשים עם גזבר לואיס
המועצה ונברר את הנושא. אנו מבקשים שיסללו את זה כדרך פנימית עם מדרכה, שביל אופניים 

 מ'. 5.5ומסעה של 
מ', סה"כ  6מ'. מינימום זה  5.5שמשרד התחבורה לא יחתום על  :  אני יודע מניסיוןערן מלמוד

 ושביל האופנים. יהמ' עם החני 16
לי שנתיבי ישראל יתנו לנו להעביר שם דרך פנימית, גם כך ולא נראה  4מרחיב את כביש  19תת"ל 

 נתיבים ונתיב רכבת קלה. 2חסר להם, לאחר שהם מרחיבים עוד 
:  אני לא בטוח שאני יודע את האסטרטגיה והאיזון הנכון. התכניות האלה הן אופיר אדלמן

י שישפר את ארוכות טווח וצריך להקטין את הסבל ולעשות ריבוד וקרצוף לדרך הסולטן מבל
 התנועה לתושבי רעננה והוד השרון.

 
 

 2016.  תב"רים 3
כפי שקבענו שיפוץ בית העם מקבל קדימות בפרויקטים. עד אשר נדע איזה סכום עומד : בית העם

סידור חנייה, לרשותינו הפעילות של הבטחת עמידת מתחם בית העם בתקני נגישות תתבצע קודם: 
 ון לבמה וסידור שרותי נכים.השלמת מעקות ביטחון לנכים, מעל

 
הסדרת החנייה, ניקוז בית העלמין, שיפוץ שביל הגישה וסוכת ל₪  70,000-נותר סכום של כ: בית העלמין

 סכום זה לא יספיק לכל הפרויקט ונצטרך לקבוע סדר קדימויות בנדון. אבלים.
 

 מגרש הכדורסל/טניס.: עד לבירור הסכומים הסופיים נתקדם בתכנית שיפוץ רצפת מגרשי המשחקים
, החלפת ארון החשמל, ודיון חוזר בוועד לגבי קיר LED-התכנית הרחבה כוללת החלפת התאורה ל

 אקוסטי ומגן שמש למגרש הכדורגל. 
 

אנו יכולים העברת הליפט דחופה מאחר ובעל השטח מעוניין לבנות בו. : מורשת –ליפט של קאופמן 
איציק מרוז, דקל  צוות של אשר ינציח את המורשת של הכפר.מוזיאון כמוצג מרכזי בלקחת את הליפט 

 .מורג יעסוק בתכנון והערכת התקציב איריסואביסדריס 
 
 . יום הזיכרון4

הנושא נבדק ושמו של  הייתה פנייה של משפחת ויסמן להזכיר גם את שמו של אמיר ויסמן ז"ל בטקס.
 השם שלו יוזכר ויתווסף גם לאנדרטה. .2007 -אמיר ויסמן מופיע באתר של משרד הביטחון: נפטר ב

 
 .  משכורות של העובדים7

כל ₪  5,000קבלו מענק של ילחודש. כמו כן העובדים הוותיקים ₪  1,000 -עלה בישכרה של אריאלה 
 אחד )אריאלה, אמיר ומאיר(.

 יפורסם מכרז למזכיר. משיך עד חודש אפריל את עבודתו.יהמזכיר 
 
 
 

 רשם:  אמיר עשבי
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