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 הצעה לסדר ישיבה: וועד בית עוזיאל/ראש המועצה

 

בעוד שנתיים. המושב כיום במצב מוזנח  06צפוי לחגוג את חגיגות ה  : בית עוזיאל כללי .1

עקב שנים של גביית מסים מינמלית וחוסר עשייה מספקת. במושב וועד חדש המעוניין 

ה ולהגיע לחגיגות "לשים גז" בשנה הקרובה כדי ליישר קו עם המושבים האחרים בסביב

להתמקד בשנה  יןמעוניהוועד להלן רשימת נושאים בהם  במצב סביר. 06 –ה 

 .3612למה שסוכם בישיבה האחרונה עם ראש המועצה שנערכה ביולי  בנוסף הקרובה

 באחריות דני להביא תכניות קודמות 

 תשתיות ובטיחות:

גם עניין  זור המגורים.( ועד לא44כביש ) שביל הליכה מהכניסה הראשית למושבחסר  .2

זה מהווה סיכון בטחוני ובטיחותי מהותי, וגורע מהיכולת לנוע רגלית בבטחה מ/אל 

 המושב.

: לסלול שביל הליכה בטוח ומסומן בצד אחד של הכביש )עדיף בצד הדרומי מוצע

 המואר(.

 (3612)הנושא עלה גם בישיבה ביולי  בצידי הדרכים בתוך המושב מסוכנת החנייה .3

 עם תכנון השלמת בניית המדרכות ליצור יותר מפרצי חנייה. :מוצע

 הסדרת כיכרות תנועה .4

 הוספה והרחבהפסי האטה:  .5

 ריבוד שלב ב', כניסה נפרדת למשאיות עבור שלב ג'. תשתיות בהרחבה:  .6

 : במושב קיים צוות מאומן לחילץ והצלה אך ללא ציוד.חילוץ והצלה .7

 סד"ג השקעה?  יקוד העורף: רכישת ציוד תקני בהתאם להנחיות פמוצע

 הרבה עצים וצל. מראה המושב אינו מלבב.  במושב אין חזות המושב: .8

: השקעה בגינון ו"ייעור המושב". שתילת עצים והכנת מערכות השקייה במטרה מוצע

 לקבל תוספת צל ולשפר את מראה במושב. תקציב הגינון השוטף אינו מספיק לכך. 

 

 חסכון בעלויות שוטפות

וכלה בכל הדרכים הפנימית  44חלשה מאוד )החל בכניסה מכביש  תאורת הרחובות .9

הדבר מהווה סיכון בטחוני ובטיחותי מהותי, וגורע מאוד מהיכולת להתנהל  במושב(.

 ברחובות בבטחה ובהנאה בשעות החשכה.

: לעבות את מספר נקודות התאורה הציבורית, ולהחליף את נורות התאורה לסוג מוצע

 סד"ג השקעה?  .וחסכוני בחשמלי אפקטיב

 במושב בזבזני באנרגייה ויקר לתפעול.  : המקווהקווהמ .16
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כי המקווה משרת תושבי  יש לצייןהחלפת מערכת החימום במערכת חסכונית. : מוצע

 ?סד"ג השקעה יישובים נוספים. 

 חינוך, נוער ודור הזהב

 : לנוער אין כיום מקום מפגש מוסדר.מועדון נוער .11

 סד"ג השקעה? כישת קרוון יד שנייה היהווה מועדון נוער. : רמוצע

 הולם.תחבורתי ללא מענה במושב אוכלוסייה גדולה בגיל הזהב  :דור הזהב .13

אחריות האם ב  עיבוי מערך ההסעות לדור הזהב )בדומה להסעות לנוער(: מוצע

 ?המועצה

 (. 2-0במושב הינו תלת גילי ) : גן הילדיםגני ילדים .12

 חסר מידע  גן ילדים נוסף ע"פ הנחיות וועדת טרכטנברג: הקמת מוצע

 

 :נספח

  ₪:מליון  3.0להלן פירוט הפרויקטים שבוצעו בשלוש השנים האחרונות בסך של כ 

 מועדון 

 מתקני משחקים + הצללה בהרחבה 

 .שדרוג מתקני משחקים ליד מגרש כדורסל 

 החלפת גופי תאורת רחוב 

 מדרכה + מפרצי חניה שבוצעה לאחרונה 
  

 


