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 נספח הצעות לסדר:

 י. גרוסמן .1

 בתאגידים מהאופזיציה מועצה חברי נציגות

 

 . הרשות של בתאגידים לאופזיציה נציגות  נדרש  תקין ולמנהל לחוק בהתאם

 :  הבאים בתאגידים מטעמנו נציגים למנות נבקש לפיכך

 

 . מרדכי אלי – קצרין ס"מתנ

 . שימי נמימי – קצרין לפיתוח חברה

 . ביגון טניה – העתיקה קצרין פארק

 

 

 ש.נמימי .2

 מרכז איתן   –שירותים ציבוריים            

 .פתיחת מידית של שירותים ציבוריים במרכז איתן  .1

 ! סגורים לשימושמזה מספר חודשים ששירותים ציבוריים במרכז איתן 

 בימים שבהם תיירים להם אנו מחכים כל השנה 

 הגיעו לקצרין  ומתברר שאין להם אפשרות להשתמש  

 רותים הציבוריים .בשי

 חשוב לציין שהשירותים הנ"ל לא רק לטובת התיירים אלא גם לתושבים .

 לא יכול להיות שנבנה מבנה בהשקעה אדירה ולא נעשה בו שימוש 

 מן הסתם כשבנו את השירותים הבינו את הצורך ואת החשיבות .

 האבסורד הגדול הינו שכל המרכז מלא בשלטים מכוונים לשירותים , 

 מצ"ב תמונות (  רח / תייר מגיע ואז מגלה שהם לא פעילים . )האז

 

  הצעת החלטה:

 להנחות ולבצע פתיחת מידית של השירותים הציבוריים .

בכל דרך אפשרית  : הארכת המכרז של המפעיל האחרון  עד לביצוע מכרז חדש ) בכפוף  

 לחוות דעת של היועץ המשפטי   ( 

 או הפעלה ישירה ללא מפעיל עד ליציאה למכרז ההפעלה הבא .,
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 ש.נמימי .3

  הנושא  : עשביה מסביב לשכונות בקצרין           

 למרות שהנושא אמור להיות מבחינתי מטופל בשוטף , לצערי אני נאלץ 

 התושב . להגיש הצעה לסדר גם בנושאים שקשורים בבטחון

 נושא של עשביה בקרבת הבתים והשכונות מהווה סכנה מידית 

 לא נחשים שהולכים על שתים (  ובעלי חיים . משריפות ,מנחשים )

 מה שמוזר הוא שבמקרה של בעל עסק שנמצא בקרבת עשביה , מחויב 

 על ידי מכבי האש לבצע הפרדה על ידי קו אש  .  

 מדרישות כיבוי אש ?   האם לרשות  המקומית יש  " פטור  "

 

 נוסח ההצעה להחלטה   : 

 לפעול באופן מידי ע"י הרשות  או קבלן מטעמה לניקוי וגיזום 

 העשביה סביב שכונות ובתים ויצירת קו אש אשר יעניק בטחון מינמלי לתושב .

 במידה והאחריות הינה על גורם אחר אשר לא מבצע את המוטל עליו ,  

 אם ואם נדרש גם תביעה כספית . להוציא דרישה כספית בהת

 

 מצ"ב תמונות לדוגמא . -

 

 


