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הפינה הירוקה

דרך ההר
או למה המועצה לא נמצאת שוב בפרטים הקטנים
לאחרונה הסתיימו עבודות של ריבוד וסלילה בדרך ההר בקטע המוביל
מכיכר  5לינוח .
אורך הדרך
ובניהם :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

כקילומטר והיא מנקזת אליה מס' כבישים ומתחמים

כניסה צדדית למרכז המסחרי
רחוב חרצית
רחוב חרמון
רחוב מירון
הכניסה למרכז כוכב
הכניסה למחסני המועצה
הכניסה למתחם לדיור מוגן הנמצא בבניה.

בהיותי יושב בתי קפה קבוע במרכז המסחרי עקבתי אחרי ביצוע
העבודות בעניין היות ומסלול הצעדה הקבוע שלי הוא משלב ב' בו אני
גר עד תחנת הדלק של ינוח וחזרה .כאשר הסתיימו העבודות נוכחתי
בעצב כי המועצה למודת ניסיון ברשלנות בתכנון וביצוע של עב' פיתוח
כבישים בתחום הישוב שוב לא למדה דבר ולא יישמה דבר.
אנחנו זוכרים את :
ככר שש וחצי הלא בטוחה
רחוב מירון הלא ירוק
רחוב שניר המתפורר
והנה הגיע התור של דרך ההר .נמסר בקול תרועה כי דרך ההר בקטע
הנ"ל ירובד ויזופת מחדש .ואכן כך היה אלא מה .שכחו במועצה כי
צריך גם לסלול מדרכה לצד הכביש שתשמש הולכי רגל ,רוכבי אופנים
וקולנועיות מהכבישים והמתחמים המתנקזים אליה . .צעדתי לאורך
הדרך מכיכר  5ועד לינוח תוך סכנת נפשות אמתית .כל מה שדרש זה
לסלול בצד הצפוני של הדרך מסלול ברוחב כמטר ( יש מקום ) כדי
לאפשר מעבר בטוח .

אני רואה בעיני רוחי את העורך הנכבד פונה למועצה לקבלת תגובות
לכתבה זאת ואפילו קורא בדמיוני הפרוע את התגובות של המועצה
כפי שימסרו :
.1
.2
.3
.4

טוביה לא מבין כלום
אתם הרי יודעים למי מראים חצי עבודה
הדרך בכלל שייכת למ.ע.צ .ולנו אין כל קשר והשפעה על
התכנון והביצוע.
זאת דרך זמנית הדרך הנכונה נמצאת בתוואי אחר שייסלל תוך
כמה שנים.

אנא בחרו את התשובה הנכונה.
בעצם כולן יהיו נכונות ורק אנחנו נשארנו ללא מדרכה.
אבל בעצם למה אני מילל .גם בני ישראל עברו במדבר  40שנה
בדרכים לא סלולות ויללו כל הזמן .זאת כנראה חלק מהמסורת.
חג חרות שמח
טוביה ארז
חבר בתנועת כפר ורדים ירוק
לתגובות
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