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  6002פרוטוקולים משנת 

 3112הועתקו ונערכו בינואר  התפרסמו באתר המושבשהפרוטוקולים 

 עמוד תאריך הישיבה עמוד תאריך הישיבה עמוד תאריך הישיבה

6222626002 1 6222226002             1 24.10.2006 2 

5.9.2006 5 6.8.2006 7 11.7.2006 9 

30.5.2006 11 16.5.2006 12 27.4.2006 11 

4.4.2006 17 622226002 19 21.2.2006 31 

  17.1.2006 31   

 

26.12.2006 

 .ועמרי פירעם פרוטוקול השתתפו: ישראל אברמסון, דוד קרטיס, טובה גלזר, אורי רובינשטיין , יוסי שוב

  .נעדרה: דקלה קריץ שפירא

 .רשמה : אפרת ציר כהן

 

 .הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים :הבהרה

 

 :היום על סדר

 3117תקציב .1

 

 :דיון והחלטה

 .המצ"ב 3117הצעה לתקציב הוצגה .1

הוצאות לא  ע"ח 3117להשאירו כפי שתוקצב בשנת  –התבקש לבצע שינוי בתקציב סעיף תרבות 

 .מתוכננות

 

 החלטה

 .דרום השרון .אשר יועבר לאישור מ.א 3117אושר פה אחד תקציב 

______________________ 

 עמרי –יו"ר הועד המקומי 

 

*** 

6222226002 

 .ובינשטיין, ישראל אברמסון, דודי קרטיס, עמרי פירעםהשתתפו : אורי ר

 שוב,דקלה קריץ שפירא,טובה גלזר נעדרים: יוסי

 .(5סעיף )– מוזמנים: ליליק זקס )ועדת ביקורת( יאיר יפה

 רשמה: אפרת ציר כהן

 

 :על סדר היום

 31/11/12ועד מיום  אישור פרוטוקול ישיבת .1

 ועד מקומי –אישור הסכם אגודה  .2

 שכר דירה תשלום –סוכנות דואר  .3

 עדכון תעריפים –השכרת בית העם  .4

 הכרעה - כיכר בכניסה למושב .5

 .שונות .6

 :דיונים והחלטות

 .24/10/06 אושר פרוטוקול מתאריך.1

 ועד אגודה –הסכם אגודה .2

פות הכוללים השתת₪  55,111תעביר לועד המקומי סך של  בפגישה בין עמרי למיכה הוסכם שהאגודה

 .והוצאות פיתוח שטחים בהוצאות הפסקת עבודתו של רחמים

חלוקת האחריות לגבי עבודת ₪  22,111חלק ההוצאות בגין הפסקת עבודתו של רחמים עומד על כ 
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 3111עבר לעבוד בועד מקומי ביולי  2000 'רחמים על כל הנלוות הינה: החל לעבוד באגודה בחודש פבר

 .1.11.12וסיים עבודתו במושב ב 

 .בעקרון ההסכם מקובל אך מבקש שהועד לא יחתום על כתב ויתור :דודי

 החלטה

מאשר את ההסכם, בנושא כתב ויתור שנדרש ע"י האגודה, דודי ינסח נספח , שיועבר  הועד המקומי

  .לעיון ואישור לאגודה

 

דיונים עם  $ לאחר 211בגובה של  כשהסוכנות החלה פעילותה, האגודה ביקשה שכ"ד –סוכנות דואר  .3

 .(ע"י הועד המקומי₪  511 -שיבולת ורנר ו ע"י₪  351לחודש )₪  751האגודה, סוכם על תשלום של 

לסבסד את תשלום שכירות סוכנות הדואר במושב על סך  השאלה הנשאלת היא, האם הועד מקומי צריך

 .בשנה ₪ 2111לחודש ז"א כ ₪  511של 

 .בעד 3נגד,  3הנושא הועלה להצבעה: 

 :החלטה

 .ההחלטה נדחית לישיבה הבאה ,מאחר ואין פורום מספק

 

  בית העם –השכרה  .4

בפני תושבים אשר מתלוננים על גובה דמי השכרת בית העם. בנוסף  אפרת: אנו עומדים מדי פעם

למבנה מתלוננים על הרעש, בעיקר בימי שישי. תושבת אשר טענה שבידה  תושבים המתגוררים בסמוך

 .קיום אירועים בימי שישי בערב התבקשה להעביר המסמך לעיון המזכירות מסמך התחייבות לאי

 

 ?האם יש מכתב שהמושב מתחייב שלא לקיים בבית העם מסיבות , בימי שישי :עומרי

 .שכן, אך ניתן תמיד לחזור ממנו ישראל: ייתכן

השוכרים בבקשה  שונים עבור תושבי המושב. פנו אלי אפרת: כמו כן, אנו משכירים את בית העם לחוגים

 .המשתתפים מועט להתחשב בסכום הנגבה כאשר מספר

 החלטה

בשעות היום ואחרי הצהרים יגבה סך של  מסיבות: עבור מסיבה/פעילות פרטית של תושב צופית שתתקיים

151 ₪ 

 .₪ 151בשעות הערב )לא קשור לגיל( יגבה סך של  עבור מסיבה של תושב צופית שתתקיים

חוגים:הוחלט לגבות ממפעיל ₪.  1351תושב צופית יגבה סך של  לאדם שאינועבור השכרת בית העם 

 .למפגש₪  11משתתפים  11ובהתחשב במספר משתתפים נמוך מ  למפגש₪  71החוג סך של 

 

 :למושב כיכר בכניסה.5

להקמת הכיכר. מבקש  עמרי: דודי ואני השתתפנו בישיבה בנושא עם ועד האגודה. האגודה מתנגדת

 .שא מאחר ומקבל פניות רבות בנושא, מהמועצהלהכריע בנו

הכיכר  ,יפה: מתנגד לכיכר, הכיכר תכשיר את תוכנית המשתכנים ותהרוס את הכניסה למושב. כמו כן יאיר

כיוון שאין מקום  ,אילנות-בטיחותי בדומה לכיכר הקיימת במפגש רחובות הדר-תגרום למפגע תעבורתי

 .והזזתה תחסום את שדה הראיה

 .איתי, אמר שאפשר להפנות את התב"ר לטובת אזור בית העם וטי דלג'ו, בשיחה אישיתישראל: מ

 .הועד המקומי מתנגד להקמת הכיכר נערכה הצבעה: ברוב קולות

 :החלטה

למושב מהסיבות הבאות, שהיא פוגעת בגן הזיכרון ולא  הועד המקומי מתנגד להקמת הכיכר בכניסה

ה בנושא עם מוטי דלג'ו, בהשתתפות עמרי, על מנת לגבש פגיש נמצאת במרכז הכביש. ישראל יקבע

 .לתב"ר הצעה חלופית

 

 :שונות.6

סיוע מה ניתן לעשות בנושא חיבור כל  עמרי פנה במכתב למוטי דלג'ו בנושא, על מנת לקבל –ביוב 

תגובה. בעקבות פנייה של תושבת, הגב' זיוה  התושבים למערכת הביוב המרכזית. לא התקבלה כל

גם שלה. ייתכן  -ביוב עקב אי חיבור, עלה נושא ההתחברות בבקשה לפטור אותה מתשלום אגרותגבראל, 

  .להתחבר, מתוך רצון לסייע ורצוי לפנות לתושבים בבקשה

 .לא מחובר אחת הבעיות העומדות בפני הועד המקומי היא שלא ידוע מי
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  :החלטה

יבקש להידבר ובמידת הצורך יפנה, במקרה  ,הועד המקומי יפנה לתושבים שידוע לועד שאינם מחוברים

 .כשלון, לגורמי האכיפה

מכתב מהמועצה בנושא צהרונים בתוך גני ילדים. כיום מתנהלים מספר צהרונים  התקבל –צהרונים 

 במושב. יש לקבל החלטה בנושא תוך ניסיון שלא לפגוע בפרנסתם של תושבי המושב אשר פרטיים

 .מנהלים צהרונים

 ימשיך לטפל בבחינת הנושאהחלטה: עומרי 

מבקשת לקבל מסמך מהועד המקומי המציין שבמידה והשטח האמור יופיע במפה  שער מזרחי: האגודה

 .הועד אישור להפעלת השער כדרך, יקבל

  .דודי ינסח מכתב בנושא לועד האגודה –החלטה 

 

 עמרי פירעם

 

*** 

24.10.2006 

  .דוד קרטיס, יוסי שוב, עמרי פהשתתפו: אורי ר., ישראל אברמסון,טובה גלזר, 

 .פינקוויס מוזמנים: ליליק זקס )ו.ביקורת(התושבים: ענת מריל, זאב סער, אביאל ואיילה

 רשמה: אפרת ציר כהן

 רישום עיקרי הדברים הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא

 

 :על סדר היום

 

 05/09/06 אישור פרוטוקול מתאריך .1

 רחוב האילנות .2

 1טופס  .3

 3112תקציב  .4

 3117תקציב  .5

 ישיבות ועד מקומי .6

 כיכר בכניסה .7

 :שונות

 

 גרעינר –ועדת נוער  *

 ()ישראל –מועדון תרבות  *

 (חג המושב )יוסי *

 פיתוח *

 

 

 15/19/12פרוטוקול מתאריך  אושר .1

 .במושב נושא עומס התעבורה רחוב האילנות: הגיעו מספר תושבים על מנת להעלות את.2

  :זאב סער

החלטה של הועד המקומי להעסיק יועץ תחבורה אשר לא  כבר בעבר פנה לועד המקומי בנושא, היתה

 .כחודש עליו לא קיבל כל תגובה יצאה לפועל. כמו כן כתב מכתב לפני

 .המוביל לכביש עוקף למיטב ידיעתו יש כבר במ.ע.צ תוכנית להפוך את ציר

 :אביאל

 .היה סגור התחבורה היה שונה השער המזרחי כשקניתי את הבית מצב

  :עמרי

  .המטרה היא מטרה משותפת של כולנו,התושבים וחברי הועד

 .סביר יחד עם זאת יש לדעת שהכוח של הועד המקומי מוגבל.יש לפעול היכן שקיים סיכוי
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 .וכפר סבא מתקיים בירור בין האגודה למועצה האזורית –נושא דרך חלופית לציר המוביל 

 .השער המזרחי לא ייסגר כל עוד אין היתר

 .יועצי תנועה, שהסבו את תשומת לב המושב שהרחוב הנו בעייתי 1בעבר היו במושב לפחות 

כיכר בכניסה למושב. הועד ביקש מהמועצה האזורית להסב את הסכום המיועד  המועצה רוצה להקים

 .לביצוע "מיני כיכרות" לאורך רחוב האילנות ₪ 335,111

הניצבים לרחוב האילנות )הגפן,הדקל,הברוש( עם אבנים  הארכת הרחובות -נוספת שהועלתה  הצעה

ויזואלית. צריכים לזכור שיש לא מעט תושבים שמעוניינים שהשער  משתלבות שיהוו למעשה הפרעה

 .ישאר פתוח

 .מבקש לפעול להקטנת התנועה תוך קביעת זמנים. לתושבים יש אפשרות לתרום :סער

 .עולה אנו כפופים למועצה. לועד המקומי אין מעמד טוב יותר מהתושב עצמופ דוד:בכל

 למפות אילו תוכניות נרקמו, צריך איש מקצוע שיבדוק במוסדות שונים:מ.ע.צ, משרד סער: צריך

 .התחבורה, משרד הפנים, מ.א. דרום השרון

 .מתאים לצרכים של המושב עומרי: יש לבחון בעיניים מקצועיות מה

 (שינוי ברחוב האילנות ) במפרים ממתכת, כיכרות ראשון יעשה ניסיון לקבל האם אנו יכולים לבצעעד יום 

 .טובה: מבקשת שהשער ייסגר

 .השער המזרחי אינו חוקי ולא ייסגר כל עוד אין היתר לכך :עמרי

 .פתרון באמצעות המשטרה. צריך מישהו שיודע את ההיסטוריה סער: יש אפשרות למצוא

 :החלטה

 .פגישה עם אפרת לשם הכנה לפגישה עם נציג משטרה ייקבעסער 

 

 :1טופס  .3

 יתבצע ע"י עומרי ולא ע"י אפרת, כפי שהתבצע עד היום, לפי בקשת 1לקבלת טופס  מתבקש שהמלצות

 .עומרי

 :החלטה

 . 1לקבלת טופס  אושר פה אחד שעמרי פירעם ייתן לתושבים הבונים את המלצת המושב

 

 :3112תקציב  .4

לסעיפי התקציב השונים. דוד קרטיס ₪  111,111להוסיף  הוחלט 15/19/12לטת ועד מקומי מה בהח

 .החלוקה.המסמך הועבר בין המשתתפים לקח על עצמו לבצע את

 :החלטה

 .החלוקה שדוד ביצע המצ"ב ע"פ₪  111,111אושר פה אחד חלוקת 

 

 :3117תקציב  5

( 31/11/3112)קיבלנו הארכה מה  21/11/3112יועבר אליה עד  המועצה האזורית דורשת שהתקציב

מתבקשת החלטה שעמרי ואפרת יבנו הצעה לתקציב על פי שנה שעברה  ,מאחר ודקלה בחופשת לידה

 .מול ביצוע השנה,הטיוטה תועבר לעיון החברים,ולאחר מכן יאושר בועד ועל פי נתונים של תקציב

 :החלטה

 .שתועבר לכל חברי הועד 3117פה אחד שעמרי ואפרת יכינו טיוטת תקציב  אושר

 

 :ועד מקומי ישיבות .6

 .לקבוע נוהל קיום ישיבות קיימת בעיה לכנס את כל חברי הועד המקומי ולכן מתעכבות החלטות. מתבקש

 .יוסי:ניתן לקבוע נוהל קבלת החלטות במייל

 חר קבלתויעבירה לחברי הועד לשם קבלת הערות, לא X ההחלטה יכתוב שמבוקשת החלטה בנושא כותב

 .לאישור 5ההערות היו"ר ינסח החלטה שתועבר לכל חברי הועד. יידרש רוב של 

 :החלטה

 .במייל –אושר פה אחד נוהל קבלת החלטות 

 

 בכניסה כיכר.7

  -עומרי:הועד המקומי צריך לקבל החלטה בנושא כיכר בכניסה למושב

 .אינטרס ומימון להקמת הכיכר למועצה
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 .ומתנגד אחד נמנעים 3בעד,  2בהקמת כיכר: נערכה הצבעה: מי תומך 

 .עומרי: יש לבחון יחד עם האגודה את הצורך והכדאיות

 החלטה

 .פגישה עם ועד האגודה לשם הגעה להחלטה תקבע

 

 פיתוח.8

 מספר פרוייקטים מתבקש אישור הועד לביצוע

 עמרי: בית העם: המשך המדרכה מכיוון רחוב האילנות

בבטחון  העם על מנת שבעת אירועים לא יחנו במקום מכוניות וכן הילדים ילכו קראוס( לכיוון בית משפחת)

 .במקום

  'מ 3-3.5כמו כן הצבת מספר עמודי תאורה בגובה של כ 

 ₪ 12,111 –משוערת של המדרכה  עלות

 .השיפוע הפוך שם מבקשת טיפול – ליליק: יש בעיה במדרכה הסמוכה למשפחת לבנדיגר

שפה ליד בית הקברות ובמקומה להציב אבן  כות המושב, יש להחליף אבןטובה: מפגעים רבים במדר

 .ירידה לכביש

האילנות )ביציאה של התעלה לכביש לרחוב(עומדת לפני קריסה, יש לטפל בה  עמרי:המדרכה בסוף רחוב

 .דחוף באופן

 החלטה

 .לבצע חברי הועד יעבירו את הצעותיהם ותוך שבוע יוחלט מה

 

 מועדון תרבות.9

 .לעקוב אחרי הבנייה באופן צמוד : הבנייה מתבצעת לאיטה ולא על פי התכנון. מבקשישראל

 החלטה

לעמוד מול המועצה בנושא ולעקוב אחר הביצוע. מכתב בהתאם  הוועד המקומי מייפה את כוחו של ישראל

 .להיות מעורב בכל נושא כספי הקשור למועדון יישלח למועצה. עומרי מבקש
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נוספות להפתעה שתהיה. ההוצאה ₪  1,111לפעילות ו ₪  11,111בפתח ,התקציב הוא  המושב יוסי חג

  .לתקציב בהתאם

________________ 

 עומרי פירעם

 

*** 

 

5.9.2006 

 

 .פירעם השתתפו: ישראל אברמסון, דוד קרטיס, טובה גלזר, אורי רובינשטיין ועמרי

  .נעדרו: יוסי שוב ודקלה קריץ שפירא

 .(ליליק זקס )ועדת ביקורת (1 רב"ש )סעיף –מוזמנים: תומר האזה 

 .רשמה : אפרת ציר כהן

 .תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים הבהרה: הפרוטוקול אינו

 :על סדר היום

 יריב קרונטל – שער הכניסה למושב

 (תקציב הנוער )דודי

 (ארגון הסעות להצגות המועצה )דודי

 ()עמרי אתר הפסולת פינוי

 (עדכונים שוטפים )עמרי -שונות 

 (אפרת) אישור פרוטוקולים

 



2 
 

 

 :דיון והחלטות

 שער הכניסה למושב

קרונטל פנה לועד המקומי במכתב בו מבקש לטפל בבעיית הרעש שגורם  עמרי: לפני מספר שבועות יריב

או לחילופין  השער לדבריו מהווה מטרד עבורו ומבקש שהועד המקומי יעבירו .השער שבכניסה למושב

 .חומה אקוסטית יקים במקום

במקום, מוסיקה חזקה הבוקעת  יריב: אני גר סמוך לשער הכניסה, סובל מרעש של המכוניות העוצרות

של אנשים וכד. מבקש למצוא פתרון  מהמכוניות וכן שיחות טלפוניות באמצעות המירס, התקהלויות

 .למושב לשער הבאר, למשך הלילה למטרד. הקמת חומה אקוסטית במקום או הזזת הכניסה

מכוניות, בודק, לעיתים אכן יש התקהלויות. לאחר  עובדים. השומר עוצר 33:11תומר: בשער החל מ

לחברת השמירה בדבר איסור קיום התקהלויות במקום והקפדה על  פנייתו של יריב, כתב נוהלים ברורים

 .שמירת השקט

 ?בהעברת הכניסה למושב לרח' הבארמבחינה ביטחונית יש בעיה כלשהי  עמרי: האם

 .בעיה תומר: לא רואה כל

 

וכן ינסה לאתר מקור  החלטה: הועד המקומי יבצע בדיקה מול המועצה האם ניתן לבצע השינוי וכיצד

 .תקציבי לביצוע השינוי

 

  3115דו"חות כספיים לשנת 

ונבדקו ע"י הנהלת  אבי מג'ררו"ח  –נערכו ע"י רו"ח הועד המקומי  3115עמרי: הדו"חות הכספיים לשנת 

 .החשבונות. הועד המקומי מתבקש לאשרם

 

 .3115מאשר את הדו"חות הכספיים לשנת  החלטה: הועד המקומי

 

 אישור פרוטוקולים

 .12...2, 11.7.12, 31.2.12, 21.5.12את הפרוטוקולים מתאריכים  אפרת: מבקשת לאשר

 .פרוטוקולים כשבוע לאחר הישיבה ליליק: מבקשת לאשר

לחברי הועד ובמידה ושבוע לאחר הדפסת  עמרי: אפרת תעביר את הפרוטוקולים מיד עם הדפסתם

 .יאושר הפרוטוקול אין כל הערות, הפרוטוקול

 ,6.8.06 ,11.7.12, 31.2.12, 21.5.12החלטה: הפרוטוקולים מתאריכים 

 .מאושרים

 

 תנועה במושב

רונן ועקנין, בנושא הגשת חוו"ד על הסדרי  התחבורה, מר עמרי: בהמשך להחלטת הועד לפנות ליועץ

בנושא ציר המוביל וזאת לאחר קבלת מכתב מהמועצה האזורית אשר ביקשה  התנועה במושב, פנינו ליועץ

 .חוו"ד בנושא השפעת סגירת ציר המוביל על המושב מהוועד המקומי

$ + מע"מ. רונן התבקש 511 -חוו"ד בנושא. שכ"ט עבור הכנת החוו"ד  פנינו לרונן ועקנין כדי שיערוך

$ + מע"מ( ולהגיש את החוו"ד הספציפית עד 3511הכולל בתנועה )עלות של  להשהות את הטיפול

 בועד. חוו"ד הוגשה. לדעתי הוצאה נוספת מיותרת וזאת לאור המגעים שמתקיימים בין להחלטה אחרת

העביר במייל  ,חולק על דעתי המועצה לעיריית כפ"ס. לא ברור מה תהיה התועלת של חוו"ד. חושב שיוסי

 .את דעתו. השאלה הנשאלת האם להמשיך את העסקתו

 .המומחיות של יועץ התנועה והוא ייתן לנו את הפתרונות הראויים טובה: דעתי שכן, זו

 .יועצי תנועה. לפי דבריהם, יש טעות עקרונית בתכנון של כביש ארוך וללא מכשולים 2 אורי: היו כאן בעבר

לביצוע,  י לדעתם היה הקמת איים לכל אורך הכביש. על פי רוחב הכביש אין הדבר אפשריהפתרון הראו

 .כיום. לא חושב שיועץ זה יביא פתרון יעיל

 .דודי: לא

 .לא :ישראל

תוואי מקשר בין  עמרי: לפני מספר ימים התקבל העתק מכתב ממהנדסת הועדה לתכנון ובנייה בנושא

תתקיים פגישה  9.12..1עמדתו. ב  עם יו"ר האגודה בנושא לשם קבלתכפ"ס לציר המוביל. דיברתי היום 

בפניו. לאור הפגישה העתידה להתקיים נראה  עם אילן שוהם בנושא ומיכה הבטיח שיעלה את הנושא

 .ועקנין עד לאחר שנקבל תשובות מאותה פגישה שאפשר להמתין עם המשך העסקתו של רונן
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 .מעורבת טובה: מבקשת להיות

 :החלטה

לאחר קבלת תוצאות הפגישה נבדוק  ,9.12..1בודתו של רונן ועקנין לא תחודש עד לקיום הפגישה ב ע

 .וטובה את המשך העסקתו. לפגישה יצטרפו כצופים עמרי

 

  תקציב הנוער

הנוער חשבה שהוציאה לבין מה שהוצא בפועל.  דודי: בתקציב הנוער שהתקבל היה פער בין מה שועדת

בגלל הוצאות שועדת הנוער לא לקחה בחשבון  טת הנהלת החשבונות וגםהדבר קרה גם בגלל שי

 .במייל ההוצאות. הייתה בקשה לתוספת תקציבית שאושרה

התקציב. ניתן לחלקו  עמרי: מבקש להזכיר שיש עודף תזרימי אשר צריך להתחלק לסעיפים השונים של

 .בין הסעיפים השונים

 .השונים דוד: לוקח על עצמי לחלק לסעיפים

 

 :החלטה

התקציב, דוד יבצע את החלוקה והתקציב  העודף התזרימי יחולקו בין הסעיפים השונים של -₪  100,000

 .יובא לאישור הועד

 

 המועצה ארגון הסעות להצגות

התרבות של המועצה  דוד: פנו אלי מספר תושבים בבקשה לארגן הסעות להצגות אשר מתקיימות בהיכל

 .שהמועצה מארגנת ם שאין להם דרך להגיע למופעי התרבותהאזורית. יש מספר רב של אנשי

התרבות בבקשה לקבל את השמות  ליליק: אנשים מתארגנים לבד בהסעות. כמו כן ניתן לפנות למחלקת

 .משתתף נוסף שמגיעים מצופית וכך התושב המעוניין יכול לפנות לאותו

 

 פסלים במושב

פסלים, עמוס כרגע בעבודה אך הבטיח שבסוף חודש  אורי: אנוך פארי אשר הבטיח לתרום למושב מספר

 .נובמבר יתפנה לנושא

שכדאי לרתום גם את מגמת האמנויות של תיכון עמיאסף להצבת פסלים במושב. ניתן אף  דוד: חושב

 המקומי ישתתף בעלות החומר תוך שיתוף פעולה עם התלמידים. ניתן לעשות זאת גם עם שהועד

  .המדרשה לאמנויות שבבית ברל

 עמרי פירעם

*** 

6.8.2006 

 .פירעם השתתפו: ישראל אברמסון, דוד קרטיס, טובה גלזר, דקלה קריץ שפירא, יוסי שוב ועמרי

  .נעדר: אורי רובינשטיין

 .(7יאיר יופה ומיכה דנציגר )סעיף  ,(1אורחים: איריס קרטיס וצפי מרציאנו )סעיף 

 .רשמה : אפרת ציר כהן

 

 .תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדבריםאינו  הבהרה: הפרוטוקול

 

 

 :על סדר היום

  נוער ועדת .1

 בטחון .2

 סוכנות הדואר .3

 סיכום קייטנה .4

  ציר המוביל .5

 גן הילדים .6

 .בהשתתפות מיכה דנציגר ויאיר יפה -מזכיר/ת אגודה  .7
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 :והחלטות דיונים

לישיבה ולהעלות מספר  הנוער ביקשו להגיעאיריס קרטיס וצפי מרציאנו השוקלות להצטרף לועדת  .1

 :נושאים לפני הצטרפותם

 .נושאים 2לועדת הנוער. מבקשות להעלות  איריס: עדיין שוקלות את הצטרפותן

הנוער עולות לאישור הועד המקומי וייתכן ויוטל וטו על  צפי: האם החלטות שמתקבלות בין חברי ועדת

 ?החלטה זו או אחרת

 .יהיה שקוף תוך ניהול תקין ועמידה תקציב אין סיבה שכך יהיה הכל עמרי: אם

ניתן להטיל וטו על החלטות של ועדת הנוער. יחד עם זאת כרפרנט של ועדת תרבות,  יוסי: באופן כללי

 .לא הוטל וטו על החלטה של הועדה מעולם

 .להקפיד מסוימים ועל כך הועד המקומי מבקש דקלה: בעבר היו הוצאות לא סבירות בתחומים

פעולה מול תקציב נתון, האם יכולות לפעול בהתאם לתוכנית ללא  איריס: בכוונתנו להעביר מראש תוכנית

 ?פעילות בקשה לאישור לפני כל

הוצאו על מזון ועל ציוד  עמרי: לא רואה כל בעיה. ההתנהלות הכספית הייתה הבעייתית, הרבה הוצאות

בעלי אינטרסים שונים ויש לשמור על  ,ד יחד עם גן חייםללא כל מעקב. חשוב לציין שאנחנו גוף אח

זקוקים לגן חיים עקב מיעוט משתתפים מצופית. היום  שנים היינו 2האינטרס של ילדי צופית. עד לפני 

 .בהפרדה מתהפך המצב, אך בכל מקרה לא תומך

 –מאוד דומיננטית דמות  מבקש לעלות נושא נוסף, חשובה מאוד התערבות ועדת הנוער בפן החינוכי. הגר

וונדליזם. רואה חשיבות רבה  נכס לתנועה. בשנה שעברה נתקלנו בבעיה מאוד קשה של אלימות

 .בהתערבות של ועדת הנוער בנושא החינוכי

 .תשומת הלב תינתן גם בעניין החינוכי איריס: מלוא

אין התערבות של  סמכויותיה מהוועד המקומי. באופן מעשי דוד: מבחינה פרוצדורלית הועדה שואבת את

 .הועד המקומי

התקציב. מבקשים שועדת הנוער תנהל את התקציב כתקציב סגור. קופה אחת )גל מושב  איריס: נושא

על  את תקציבה( ממנה יצאו כל ההוצאות, ללא כל צורך של התחשבנות במהלך השנה. ניהול קופה יעביר

 .ישירות על ידן אחרי כל צ'ק, אלא יוצאידי ועדת הנוער תביא לייעול המערכת, לא יהיה צורך לרוץ 

שגם הן תנהלנה את הקופה  עמרי:רואה בעיה בכך שהדבר מהווה תקדים שועדות אחרות יכולות לדרוש

 .לקבל חוו"ד מגן חיים שלהם. מבקש לדחות את ההחלטה בנושא זה בחודש. כמו כן, רצוי

 .דקלה:צריך לקבל החלטה בנושא בקרה על הזרמת הכסף

 ושא אחרון, יש לקבל החלטה אסטרטגית לגבי הרכב גנ"צ. האם מעוניינים לבצע מהלך שלונ :איריס

 ?ג תהיה משותפת–הפרדה? האם פעילות א 

החקלאי, כרגע הנושא לא עולה על הפרק, ההחלטה  עמרי:בעבר הייתה מחשבה לעבור לתנועת האיחוד

פית, אך במתכונת שונה מזו שהייתה מבקש שהפעילות תתקיים בצו ,ב -אינה רלוונטית. בנושא פעילות א

 .שיחולקו בין הועדים₪,  2111המדריכות הייתה בעיתית ונותרנו בגירעון של כ  בשנה שעברה. העסקת

רעיונות  הועד המקומי אינו מתיימר להיות מעורב תוך כניסה לפרטים, ועדת הנוער צריכה להציע :דקלה

 .מדריכים, על הועד להחליט התאם. בנושא של העסקתולבוא עם המלצות, הועד יבחן את הנושא ויחליט ב

דמי שימוש במתקני המושב או שמדובר  עמרי: צריכים לבחון האם מדובר בחוג לכל דבר ואז ייגבה

 .בפעילות כחלק מפעילות הכוללת של גנ"צ

 .הועד המקומי יחליט בהמשך :החלטה

 

 .פעם נוספתבמושב,  בטחון: עקב המצב, תומר התבקש לפתוח את המקלטים .2

 :מספר מקלטים בעייתיים

פיקוד העורף לא אישר את המקלט עקב בעיית הצפה. לדברי  – מקלט ברח' השדרה סמוך למשפחת הדס

 .פיקוד העורף תומר, אחריות השמשת המקלט על

יקר, חולקו מפתחות לשכנים וכן  מקלט ברח' המשעול, מאחורי המזכירות. המקלט מושכר ובו ציוד מאוד

 .לילה, מזכירות ותומרלסייר ה

משפחת יעקובובסקי: קיימת בעיה בחיבור המים, על פי בדיקה שנערכה עם איש  מקלט ברח השדרה, ליד

 .אפשרות לחבר למקום מים ונעשה חיבור מהמים של השכן המים, אין

ולהתחיל להשמיש את המקלט שברח' השדרה, באמצעות פיקוד העורף.  החלטה: על הרב"ש לבדוק

 .המים )אמנון פובודובסקי( את אפשרות החיבור למים באופן קבוע פל מול קבלןישראל יט
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 :הדואר סוכנות .3

הייתה בחופשה ולמרות  ,קיבלנו תלונות רבות על תפקוד הסוכנות. שיבולת ורנר, המפעילה את הסוכנות

 .סגורה שהתחייבה לשוב לסוכנות בתאריך מסוים, לא חזרה והסוכנות הייתה

 .לאלתר כנויות עומדת לשלוח מכתב חריף בנושא החלפת המפעיליםמנהלת מדור סו

  קייטנה .4

השונים תוך לקיחה בחשבון הוצאות חשמל  הקייטנה הסתיימה ביתרת זכות וזאת לאחר ביצוע התשלומים

 .לראות כרטסת מעודכנת, המאזן יופץ גם להורים של בית העם. לאחר סיום כל התשלומים ניתן יהיה

  :ציר המוביל .5

המועצה התערב בנושא והמועצה פנתה לוועד המקומי לקבלת חוו"ד בנושא  עמרי: נראה שראש

ותוצאה אפשרית של סגירת הציר לתנועת משאיות. נעשתה בדיקה של נפח התנועה  התחבורה במושב

והנדסיים  במושב במידה וייסגר השער וכן מתבקשת חוו"ד של יועץ התנועה בנושא תנאים פיזיים שתעבור

 .המושב של הכבישים במושב ומידת האפשרות לקליטת תנועת המשאיות בכבישי

 .יוסי: היועץ החל לעבוד הבוקר בנושא

 :גן הילדים .6

המוקם במושב , ממומן במסגרת תב"ר המועצה. הועד המקומי התחייב על השתתפות  גן הילדים החדש

על הועד המקומי לדאוג ₪(.  317,111) מסך של  3115אשר תוקצבו בתב"ר של שנת ₪  111,.2של 

 .מערכת מיזוג והקמת גינה לרכישת

 :מזכיר אגודה .7

שתוכנן כבר לפני למעלה משנה ושאפרת תהיה מזכירת האגודה.  מיכה: האגודה מבקשת לקיים את מה

מתבקשת השתתפות של הועד ₪.  2111נוספת לחצי משרה, בעלות של  עקב השינוי יש צורך בעובדת

 .ש"ח 1111המקומי של 

תעסיק את  האגודה₪,  1111החלטה: השינוי מאושר פה אחד, השתתפות של הועד המקומי על סך 

 .המעורבות העובדת והועד המקומי ישלם את הנ"ל במסגרת הוצאות

______________ 

 עמרי יו"ר הועד המקומי

*** 

11.7.2006 

 .פירעםהשתתפו: ישראל אברמסון, דוד קרטיס, טובה גלזר, יוסי שוב ועמרי 

 .אורי רובינשטיין, דקלה קריץ שפירא :נעדרו

 (ליליק זקס )ועדת ביקורת ,(1יועץ תחבורה )סעיף  -אורחים: רונן ועקנין

 .רשם : דוד קרטיס

 .הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של

 :על סדר היום

 .ועקנין, יועץ תחבורה רונן –פתרון תחבורה במושב 

 חצרן –סכם עבודה ה

 ילדים מועדון תרבות, גן -עדכון 

  קריטריונים לקבורה

 .שונות

 

 :דיונים והחלטות

 :כפ"ס כנגד מ.א. דרום השרון עתירה עיריית

כפ"ס בעתירה נגד מ.א. דרום השרון. לדבריה  דוד: דיברתי עם עו"ד בתיה בראף המייצגת את עיריית

אורכה של שבועיים להגיע לפשרה. כנראה שמבוקש שמשאיות  בדיון ביום רביעי, ביהמ"ש נתן לצדדים

 .שם ואוטובוסים לא יעברו

 

 :פתרון תחבורתי במושב

 .סיור במושב עם רונן ועקנין יועצי תנועה וקיימתי 3יוסי: דיברתי עם עוד 

 .תשנים בבטיחות בתחבורה ויועץ של עיריית איל 2רונן ועקנין, בוגר הטכניון ושמאי מקרקעין, עוסק כ 
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 .המצב הסטטוטורי והפיסי ומה בעתיד אפשר יהיה לעשות מטרת העבודה: לבחון מצב קיים, מה

בעיות,ליווי ובדיקה מול המועצה והצגת האלטרנטיבות מבחינה עקרונית.  אלטרנטיבות )אפשרויות( לפתרון

 .לא כלול בשכ"ט –האלטרנטיבות מבחינה עקרונית )לא נכנס לתמרור(. קידום אחת

 .הישיבה ב אתהיועץ עז

 :התקיים דיון

 .אחר שלא בהכרח ייתן דבר יותר טוב אופציות: לא לעשות דבר, לקחת אותו, לחפש יועץ 2יוסי: 

 :טובה

 .ידועות עמרי: לא ייתן לנו דבר, האלטרנטיבות

 .יוסי: צריך לקחת אדם מהסביבה

 .פתרונות ישראל: ציפיתי שייתן

 

 :החלטה

 .למצוא עוד יועץ על מנת שימצא פתרון וללמוד את המצב ולנסות הוחלט להעסיק יועץ תחבורה לבדוק

 

 .חודשי לקבלת ריבית גבוהה יותר לפקדון תלת₪  351,111עמרי: מבקש להעביר 

 :החלטה

 .לפק"מ תלת חודשי₪  250,000 התקבלה פה אחד ההחלטה להעביר סכום של

 

 .נעדר עקב מחלה מחליפו של רחמים אשר –העסקתו של החצרן אריה 

 5111להוצאות דלק ונסיעות ) ₪ 511החלטה: אושר פה אחד להמשיך את העסקתו במושב בתוספת של 

 .(שכר נטו₪ 

 

 :נושא הקבורה בצופית

 .פנייתה של רחל אהרוני נושא הקבורה הועלה פעם נוספת בעקבות

 .לסטות מהקריטריונים ולא להתיר את קבורתה של עפרה אהרוני ז"ל החלטה: הוחלט פה אחד שלא

 

 אפרת

 .עבור הוצאות פלאפון₪  111שינוי בהעסקתה, מבוקש תשלום חד פעמי של  אין

 .בגין פלאפון₪  111פה אחד לאשר באופן חד פעמי הוספה למשכורת של  החלטה: אושר

 יו"ר – עמרי פירעם

*** 

30.5.2006 

 .ועמרי פירעם גלזרהשתתפו: ישראל אברמסון , אורי רובינשטיין, דקלה קריץ שפירא, דוד קרטיס, טובה 

 נעדר: יוסי שוב

 .(מוזמנים: תומר האזה )בטחון

 (זקס )ועדת ביקורת(, אילה יפה, יפעת רביד ותמי גלילי )בנושא סייעת לגן הדר אורחים: ליליק

 .כהן-אפרת ציר : רשמה

 

 .הדברים הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי

 

 :על סדר היום

  בנושא מועדון התרבותעדכון 

 ישראל פגישה עם דואר

 לקראת גיליון שלישי -עלי צופית 

 קייטנה במושב

 (רב"ש –האזה  סקירה )תומר -בטחון 

 (הוספת סייעת )דקלה -גן הדר 

 .שונות
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 :והחלטות דיון

 

 .במושב בטחון: תומר האזה, הוזמן להעביר סקירה על מצב הביטחון

עושה את עבודתו נאמנה.  ם הייתה פריצה אחת בלילה. לדבריו, הסיירתומר: בשלושת החודשים האחרוני

במהלך הלילה. לדעתו, הסייר מהווה  מלבד ביצוע הסיורים במשך הלילה, מצטרף אליו לבדיקות שמבצע

 .הרתעה

בצופית. לא משפר את הבטחון. לשומר בכניסה תהיה פחות  היה בעבר –מדבקות על מכוניות התושבים 

 .הנכנסות לא תבדקנה ורק מכוניות יוצאות נבדקות חריות. המכוניותעבודה, פחות א

בעלת המגרש נדרשה לחקירה, כפי הנראה תועמד לדין ותשלם  ,מעדכן שלפני כשבועיים נתפס שב"ח

 .קנס

 .3112להמשיך להעסיק את הסייר, עד לתום שנת  החלטה: הוחלט פה אחד

 

 :דואר ישראל

 יכוב מצד הדואר( עם חברת הדואר, בפגישה שנערכה עם נציגי דוארנחתם הסכם חדש )ע עמרי: עדיין לא

הועלתה  ישראל: מר דב דעי מנהל המרחב וגב' טליה שפירא, אחראית הסוכנים, יחד עם יפתח ורנר

לועד המקומי.  שסוכנויות מקבלות ואשר לא הועבר עד כה₪  211בקשה לקבל סל בסיסי על סך של כ 

 .יועבר סכום זה ,הנושא ייבדק ובמידה ואכן זכאים לסל זהנמסר ע"י נציג חברת הדואר ש

 

 :מועדון תרבות

בנוכחות האדר' נחמה, מנהל הפרויקט, מר אילן ירון,  עמרי: נערכה פגישה במשרדו של מהנדס המועצה

הוסבר שבעלות והתכנון ₪.  951,111שעלות הפרויקט לא תעלה על  ישראל, עמרי ואפרת. עמרי ביקש

 המקומי לא יבנה את המבנה. הוחלט שעל מנהל הפרויקט להעביר הצעה להפחתה , הועדהמוצעים כיום 

 .בעלויות

התכנון כפי שהוא:  ישראל: חושב שאסור למושב לוותר על הפרויקט. חושב שיש חשיבות רבה להשארת

 .אולם שישמש בית כנסת ואולם שני לספרייה

 .בנייה טובה: אני תומכת בכל

₪  151,111מעבר ל , הועד לא יישא בעלות37.1.12ע"פי החלטת הועד מיום  דקלה: מבקשת להזכיר כי

ובכתב כי אם הקבלן יחרוג  במימון הפרויקט. על כן צריך להבהיר לגורמים הרלוונטים במועצה בע"פ

ימומן ההפרש ע"י המועצה. יש להבהיר שוב  בעלויות הבנייה אזי יאלץ לספוג את עלות החריגות ולחילופין

 .שתוקצב אין כל אפשרות לחרוג מהסכום כי לועד

 .הקודמת החלטה: הוחלט פה אחד, להמשיך בפרויקט באותן מגבלות לעיל וכפוף להחלטה

 

 :(גן הדר )אילה יפה, תמי גלילי ויפעת רביד

לא תהיה גננת נוספת בגן. נערך סבב –הדר יהיה דו גילאי ולא רב גילאי ולפיכך  אילה: בשנה הבאה גן

הורי  הורים במטרה לשכור שירותיה של סייעת לגן, כתגבור, בעלות העסקת הסייעת ישאובין ה טלפוני

להעסיק הסייעת ולכן  הילדים. ע"פי דברי מעלות הנושא, כל ההורים הסכימו לכך. ההורים אינם יכולים

 .פונות לועד המקומי לקבלת סיוע

 .עד המקומיותהיה תביעה כלשהי היא תופנה לו עמרי: יש לקחת בחשבון שבמידה

  חשבון עלות המעביד וזאת לאחר דקלה: עלות ההעסקה חושבה תוך לקיחת

כלשהי של ההורים כנגד העסקתה של העובדת  התייעצות עם משרד רו"ח מועלם. לא תהיה התחייבות

 .ההורים ע"י הועד המקומי. עלות העסקתה תמומן ע"י

המעסיקה ואם לא הועד  ל היא להיותעמרי: מבקש לעשות פנייה נוספת למועצה האזורית האם תוכ

התשלום עבור הסייעת ייגבה מראש  .המקומי יעסיקה אך ללא העברת כספים נוספים מצד הועד המקומי

 .מההורים, והתשלומים יועברו בתחילת השנה

 במידה והמועצה תסרב להעסיק את הסייעת במימון ההורים, יעסיקה הועד המקומי, תוך :החלטה

הועד  להעביר את התשלומים בתחילת השנה, השקים בגין ההעסקה יופקדו בקופתהתחייבות ההורים 

הסייעת תבוטח  .המקומי. לא תהיה התחייבות כלשהי מההורים לועד המקומי כנגד העסקתה של הסייעת

 .כנדרש ע"פי החוק ע"י הועד
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 :רחמים

. רחמים הציע את בנו חודשי מחלה 2לב, בחופשת מחלה מזה חודש. זכאי ל  עמרי: רחמים עבר ניתוח

 ,שבועות, בהם לא היינו שבעי רצון מעבודתו. נמצא מחליף מגן חיים 2עבד במושב למשך  כמחליפו, בנו

 .אשר הובהר לו שהוא מועסק לחודש ניסיון

 .למשך חודש₪  4500 שכר של –נערך הסכם בע"פ בין עמרי לאריה 

 .החלטה: אושר פה אחד להעסיקו למשך חודש ניסיון

 

 :סמוך לביה"ס המדרכ

ובמקומה להעמיד עמוד הנושא  עמרי: קיבלנו אישור מחברת אגד להזיז את תחנת האוטובוס ממקומה

המועצה ובמימונה, בעלות עקירת התחנה  שלט התחנה. מעקה בטיחות לכל אורך המדרכה יבוצע ע"י

 .הקיימת ישא המושב

 

 :אתר פסולת

 .פסולתנבחנה אפשרות של צמצום או חיסול אתר ה :עמרי

לפינוי פסולת כאשר הועד המקומי דואג לפינוי גזם מדי שבוע  האם המושב צריך שיהיה בתחומו אתר

שנערכה במזכירות עם מנהל מחלקת התברואה של המועצה, עלה שאין חובה  ממדרכות המושב? משיחה

 .שכזו

 לגבי פינוי אתר הוחלט פה אחד שהועד המקומי יפנה במכתב לועד האגודה לקבל חוו"ד :החלטה

 .הפסולת

 

 

 

 

 :דשא גן המשחקים

מזיק אשר פוגע בדשא. אורי רובינשטיין לקח על עצמו את  עמרי: בדשא בגן המשחקים החדש התגלה

 .יש לראות משב רוח רענן וייתכן כי אורי אכן מצטרף למושב הטיפול בו. בלקיחת אחריות זו

 

 :תשתיות

 החלטה כי בשלב ראשון תוקם פינת הותיקים )רח' הדקל בהתאם להצעות שהועלו בוד התקבלה :עמרי

סך  –לגן הילדים  פינת השדרה(, יונמכו מדרכות "לאם ולעגלה" וכן תוקם פינת נוי סמוך לבית העם בצמוד

 .₪ 25,111העלות כ 

 

 :כניסה לשיכון בנים

הקיר את הקיר החשוף הצמוד למשק משפחת האזה באבן כפי שנעשה בהמשך  דקלה: מציעה לחפות

 .בשל היותו של הקיר חשוף, כאשר מדובר בכניסה לשיכון בנים הצמוד למשק. זאת

למשפחה בבקשה לאפשר השלמת החיפוי. עד היום התנגדו לכך. תעשה פנייה  עמרי: נעשו מספר פניות

 .ונקבל הסכמה הועד המקומי יבצע את החיפוי, ע"ח המושב נוספת, במידה

 .לים את החיפוי על חשבונוהמקומי יש דוד: מתנגד לכך שהועד

 

 :קייטנה

רב של ילדים לא הספיקו להירשם לקייטנת רמת הכובש ולא נותרו  עמרי: הרעיון נולד לאחר שמספר

 .בספרייה עם ההורים מקומות. נערכה פגישה

לשאת נשק. הקייטנה תערך בחודש  מרכזת את הקייטנה הגר המד"בית יחד עם תמיר שהנו חובש ורשאי

בתחשיב עלות הקייטנה נלקחו לטובת ₪  4000) בסיס הקייטנה יהיה בבית העם₪.  1211של יולי בעלות 

תעשה פנייה למועצה שהעסקתם של המדריכים תהיה ע"י  .(הוצאות הכרוכות בהכשרת המקום ותחזוקו

 .יתאפשר אני מבקש כי הועד המקומי יהיה המעסיק המועצה האזורית אך במידה ולא

 יעמר–יו"ר הועד המקומי 

*** 
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16.5.2006 

  .השתתפו: יוסי שוב, דוד קרטיס , טובה גלזר, ועמרי פירעם

 .הגיעו באיחור -וישראל אברמסון  ,אורי רובינשטיין

 נעדרו: דקלה קריץ שפירא

 כהן-ציר רשמה : אפרת

 

 .הדברים הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי

 

 :על סדר היום

 גן ילדים .1

 מועדון לתרבות .2

 ניקיון תקציב .3

 שונות .4

 

 :עמרי

ראש המועצה הקמת גן ילדים לשכבת הגיל הנמוכה  בפגישה שנערכה בין עמרי למוטי דלג'ו, אישר.1

 .()טרום טרום חובה

האדריכלית שתכננה את המועדון. הפגישה נקבעה לשם בדיקת הקטנת העלויות.  נערכה פגישה עם.2

 .₪ אין תקציב לבנייה. התבקשה לבדוק אפשרות צמצום עלויות עד לכדי מיליוןשלועד המקומי  הוסבר לה

האדריכלית ועם מהנדס  בפגישה עם ראש המועצה סוכם שניתן להקטין עלות הבנייה, נקבעה פגישה עם

  .המועצה לסוף חודש מאי. הפרויקט מעוכב עד לשינוי העלויות

 

במושב והאסון  יום את בעיית הסדרי התנועההגיע תושב , מר זאב סער, שביקש להעלות לסדר ה

 .בתוך המושב התחבורתי שייגרם למושב, לדבריו, במידה ותיסלל דרך חלופית לציר המוביל

 .עמרי: במידה וייסלל כביש בתוך המושב, המושב יסבול

 .לסגור את השער המזרחי גם במהלך היום טובה: מבקשת

ד לצו משרד התחבורה. כמו כן, השער לא ייסגר כל עוד בניגו עמרי: אנחנו לא נסגור את השער המזרחי

שהדרך עליה בנוי השער תהיה  –להקימו. אנו מחכים לשינוי התוכניות במש"מ  אין ברשות המושב היתר

 כל המסמכים הוגשו למועצה. אנו ממתינים לאישור -מצבה כיום. שער הבאר –מבוטלת  מסומנת ולא

בינתיים  .(תמרור מתוקנת )בה ייכללו במפרים ברח' השדרה המשטרה. המועצה אמורה להגיש תוכנית

האגודה. צריך להיות יותר  למיטב ידיעתי לא נעשתה כל פנייה לאגודה בעניין סלילת כביש על שטחה של

 .מתואמים עם ועד האגודה בנושא

להסדרת  ליועץ תנועה אשר מוכר למועצה, אשר יבצע בדיקה ויגיש תוכנית / הצעה זאב סער: מציע לפנות

 .חלופי מציאת פתרון –במושב. לתקוף את רעיון סלילת הכביש בתוך המושב בגישה חיובית  התנועה

הקשר הפנימי שייפגש עם  יוסי: מציע שעמרי יהיה איש הקשר החיצוני )בהתייחס למועצה( ויוסי יהיה איש

 .יועצי תנועה לקבלת הצעות

 .ליוסי בנושאתנועה אשר ייפנה  סוכם שזאב ייצור קשר עם יועץ

 .התושב עזב

 

 :עמרי המשיך בעדכון

 לאחר הפגישות עם ועד הפעולה ועם האגודה נשלח מכתב לגזבר המועצה בבקשה להקל –ביוב  אגרות

המקומי  על בעלי הנחלות שבנחלתם מספר מגורונים, בתשלום אגרות הביוב. גזבר המועצה כתב לועד

 .שאין אפשרות לבצע מדרג כפי שהוצע

₪  77,111כך שנותרו כ ₪,  221,111הגיע לסכום של כ  3115סך הוצאות התב"רים לשנת  –תב"רים 

שאושרה ע"י מליאת המועצה, אינה מאפשרת החזר בהתאם להוצאות  שלא נוצלו. כמו כן החלוקה כפי

גבוהות יותר מההוצאות בהחלפת התאורה במושב הישן(. ראש המועצה אישר  )הוצאות גן המשחקים היו

 .(הוצאות נוספות שיילקחו בחשבון כחלק מהתב"ר ונוכל לקבל החזר עבורם )שקל מול שקל קומילועד המ

הכביש על  עבור הקמת הגן החדש והוצאה עבור סימוני₪  21,111כמו כן, הוסכם שהועד המקומי יעמיד 

 .מע"מ יחושבו בתב"ר זה₪ +  15,111סך 

כדוגמת רח' הדקל פינת השדרה: מתחת לעץ  בהם פיתוח כלשהו. ניתן להעלות מקומות נוספים שדרוש
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ולהניח מספר ספסלים שיהיו לרווחת האנשים היותר מבוגרים שמטיילים  הפיקוס ניתן לרצף את המקום

המדרכה ליד משפחת פרסטר סובלת מאדמה שגולשת ממגרשו, ניתן לבצע שם חיפוי עם  ,באזור. כמו כן

 .₪ 111.בעלות משוערת של כ  צוקיות

 .ניתן לשפר אותו ,משפחת קוסובר יש שטח ציבורי מאוד מוזנח ישראל: ליד

נעימות עם אוכלוסייה אחרת. חושב  יוסי: לא כדאי להפנות את הפיתוח לאוכלוסייה מסוימת שתגרם אי

 .במייל שכדאי שכל אחד יחשוב על רעיונות היכן לפתח ונעביר

את הגדרות ולא,  תושבים שיסדרוישראל: מצב גדרות החיה במושב איננו ראוי, יש להוציא מכתב ל

 .תישקלנה דרכי אכיפה אחרות

 .מבקש לשתף את הותיקים בטקס ,ישראל: מבקש להתייחס לטקס יום השואה

 .ייושם בשנה הבאה

 .ועדת תרבות הוסבר כי את הטקס מארגנות נשות

מתנות לילדי עגלות מזון, הגשת  ,יוסי: אירוע שבועות: מודל כפי שהיה בשנה שעברה. מתנפחים לילדים

 .'וכו בר מצווה, תינוקות שנולדו ,טרקטורים מקושטים

 .()הנ"ל בתוך מסגרת התקציב₪  31,111עלות למושב עד 

 

 .למען ניקיון המושב₪  1111אפרת: החל מחודש אפריל תקציב איכות הסביבה מתוגבר ב  :ניקיון .3

המדרכות.  ועובד שעבר עם מפוח על השבוע היה במושב קבלן טיאות אשר ביצע ניקיון עם רכב טיאות

לפיכך מבקשת להעלות  .מע"מ ליום עבודה₪ +  1551הניקיון לא היה מושלם ויש מקום לשיפור. עלותו 

 .את התקציב בהתאם לנדרש

על מנת לבחון את יעילות העבודה + עלות, טובה תלווה את הקבלן  ,החלטה: הקבלן יגיע ליום ניסיון נוסף

 .אותו בעבודתו ותנחה

 

 .37.1.12, 1.1.12, 31.2.12אישור פרוטוקולים מה 

 .הפרוטוקולים הנ"ל החלטה: אושרו

 

 עמרי פירעם

*** 

 

27.4.2006 

 .שפירא, דוד קרטיס, טובה גלזר ועמרי פירעם יוסי שוב, ישראל אברמסון , דקלה קריץ ::השתתפו

 .אורי רובינשטיין :נעדר

 :מוזמנים

 ליליק זקס, פיני :אורחים .ינאי זקס, טיבי שפירא ,שייקה שדותחברי ועד האגודה: מיכה דנציגר, 

 .יעקובובסקי, יהודה בק, יגאל זקס, מיכל חוברס ויוכבד אבן

 כהן-אפרת ציר :רשמה

 

  הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא ::הבהרה

  עיקרי הדברים רישום

 

  :על סדר היום

 הקמת מועדון לחבר.1

 .חובה בשנה הבאהלילדי טרום טרום  פתרון.2

 .שמירה אגרות –שונות: סוכנות הדואר, ועד הפעולה .3

 

 : דיונים והחלטות

 

 ::מועדון לחבר.1

  :עדכון
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ועד המושב דאז, התקבל אישור ממפעל הפיס על המענק שהמושב יקבל במידה  לאחר שבוצע התכנון ע"י

סך התשלום שהציע –המכרזים של המועצה. נבחר קבלן מבצע  הפרויקט אושר בועדת .והמבנה ייבנה

 .(סך זה אינו כולל עלות תכנון ועלות מפקח על הבנייה)₪  1,522,111

  :מצוות התכנון, הציג את התוכנית בפני המשתתפים שהיה חלק ,ישראל

ת חדר מ"ר. המבואה תוקם למטר 211ומבואה, המבנה כולו בשטח של כ  מדובר בשני אולמות גדולים

מ"ר, עתידה להיבנות ספרייה בה יהיו שולחנות וכסאות  111באולם אחד, כ  .הנצחה למייסדי המושב

 לשבת ולעיין בספרים. כמו כן, אולם זה מתוכנן כך שיוכל לשמש בימי שישי וחגים כבית שהבאים יוכלו

 .מ"ר, מתוכננים להתקיים אירועים וחוגים 311כנסת. באולם האחר כ 

  :דני ברכה

המועצה הייתה  .בלבד₪ (, הועד חשב שמדובר במבנה בעלות של כמיליון 3113בתחילת התכנון )שנת 

הפיס. הועד חשב  נוספים והיתרה תמומן ממפעל 111,111והמושב ₪  111,111אמורה להעביר כ 

למושב, יהיה צורך במבנה  כניסת תושבים רבים חדשים –בניית שיכון בנים  -שלאחר התפתחות המושב

התעכב והיום ייתכן והצרכים השתנו  ש בנוסף לבית העם כמו כן היה כסף לאגודה. המשך הפרויקטחד

חלקה בפרויקט. לפני כשנה קיבלנו פירוט של  וכמובן המצב הכספי. במשך השנים המועצה הגדילה את

ם וחצי.. כמו לפרויקט של דונ₪  1.1,111לכך, עלויות שיגיעו ל  עלויות התכנון הגבוהות, לא היינו מודעים

 .₪ 1,751,111כך שעלות הפרויקט היום על פי התכנון תתקרב ל כן יש להוסיף עלות מפקח

 :אפשרויות 3קיימות 

 .ולתכנן תוכניות חדשות – מ"ר 311המושב ייסוג מהתכנון הקיים ויחזור לתכנון המקורי לבנייה של .1

תכננת העריכה שעלות הפרויקט יהיה כ המ מ"ר, מאחר והאדריכלית 211 -המושב יבנה על פי התכנון .2

 .את התוכניות לתקן –יהיה עליה להוריד עלויות  -₪  1,311,111

 .₪ 311,111 – 151,111מקווה שהועד המקומי יסכים להתחייב בהשתתפות של 

 . ביה"ס מבקש לציין שראש המועצה עושה חיבור בין בניית מבנה מועדון התרבות להרחבת מבנה

 :ליליק

בצמיחה ויהיה צורך במבנה גדול נוסף. היום  תפה לתכנון.התכנון נעשה תוך מחשבה שהמושבהייתה שו

מבנה גדול ואיכותי, אמנם זקוק לשיפוץ אך אין צורך במבנה  אנו רואים שאין צורך במבנה נוסף, למושב יש

החדש ניתן להעביר את סכומי הכסף שהמושב אמור להשלים לבניית המבנה  .נוסף שייתר את בית העם

 .העם. חושבת היום, שהמבנה מיותר לטובת שיפוץ בית

 :שייקה שדות

צריך לקחת בחשבון עלות תחזוקה שוטפת. מדובר במבנה מאוד גדול שעלות  .מצפה לדעת מחיר סופי

 .גבוהה. מעדיף להעביר את ההשקעה הכספית לטובת שיפוץ בית העם התחזוקה בו

 .יך לצמוח גם בהוספת מבניםבנייה נוספת, חושבת שהמושב צר בעד :טובה

 :ינאי

גודל  מבנים בסדר 3לחשוב על הצורך במבנה והתחזוקה השוטפת. לדעתו מושב צופית לא זקוק ל צריך

המושב ולא כפי  כזה. במידה וייבנה, בית העם יוזנח. במידה והמבנה ייבנה יש לרשום אותו בבעלות

 .שנעשה עם ביה"ס שרשום בבעלות המועצה

 :יגאל

 !נוסף במושב מבנה הממלא אחר כל הפונקציות שמתוכננות למבנה החדש, לא מוצא צורך במבנה יש לנו

חדשים או שאנחנו רוצים אותו  האם אנחנו רוצים להשקיע בבניה בגלל שלשאר המושבים יש מבנים:טיבי

את בית נוסף. פוסל את הרעיון מיסודו, יש לנו  כי יש צורך במבנה. צריך לבדוק אם אכן יש צורך במבנה

 .העם

דמיוניות. אין למבנה הזה כפי שהוא, מקום בצופית. צריך להפנות את המשאבים לשיפוץ  העלויות ::דקלה

 .העם. אין לנו את הכסף להשקיע במבנה חדש בית

לראשונה. רוצה להתחדש ולגדול. אך יש לנסות ולהקטין את גודל המבנה  בעד הפרויקט כפי שהוצג :יוסי

 כפי₪.  151,111בתוכנית, אם נצליח לקבל התחייבות מהמועצה שהמושב ישלם רק  תומך והעלויות. אני

 .₪ 2,000,000 שמבין, לא ניתן יהיה לקבל התחייבות שכזו. עלות הפרויקט, כפי שהוצג הערב, תגיע ל

להקטין עלויות ולנסות לקבל את  מתנגד לכך. חושב שצריך -₪ ובעלות כזו המושב יחויב לשלם כמיליון 

 .פות המושב בפריסת תשלומיםהשתת

 :קרטיס דוד

משתתפים, כך שבכל מקרה  111אין צורך במבנה חדש. המבנה המתוכנן מיועד לאירועים של עד 

לטובת שיפוץ בית העם. במידה  באירועים גדולים נשתמש בבית העם. חושב שכדאי להפנות משאבים
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 .המושב ולו בשקל, לטובת מבנה חדש וייבנה מבנה נוסף מבנה בית העם יוזנח. נגד תוספת של

אך ניתן לסרב למתנות. לא כל מתנה ברוכה  -הפיס מענק ממפעל–המושב מקבל מתנה :מיכל חוברס

להוסיף מעט צבע, בעלות לא גבוהה. באין קשר למיקום המבנה  היא. ניתן לשפץ את מבנה הספרייה

 .כמו בית העם שאין צורך בהקמתו כאשר יש מבנה החדש אשר סמוך לביתה, חושבת

חושב שהחלטה כזו צריכה הייתה להגיע לאישור האסיפה הכללית. יש לנו  .נגד המבנה:פיני יעקובסקי

 !ניתן לשפצם ,בית עם וספריה

  .דורש שיקום בית כנסת ראוי במושב :יהודה בק

  :שאלות 3יש להעלות :מיכה

 .הפרויקט מה הוא הסכום שהמושב מוכן להעמיד לטובת.1

 .טרנטיבה של שינוי התוכנית ושיפוץ בית העםלבחון אל.2

 אם בכלל. חושב שדווקא המבנה יתאים₪  151,111ההתחייבות הייתה שאנחנו מוכנים להוסיף  :דני

 ?בבנייה לצעירים יותר. השאלה הנשאלת האם הועד המקומי מעוניין להשקיע סכום כלשהו

בלבד, ₪  151,111הועד של  שלום שלבמידה והמועצה מתחייבת להביא את המבנה לידי גמר בת:דקלה

 ניתן יהיה ללכת על הפרויקט

b>תומך בפיתוח המושב.כל המושבים בנו פרוייקטים דומים, אז מדוע  -המועדון תומך בבבנית:ישראל

יהיה מבנה חדש, הכל למען הדורות הבאים. ניתן יהיה לערוך במבנה טקסים, מסיבות  שבצופית לא

 לרווחת התושבים. המיקום של המבנה נבחר מתוך ראייה שיתקיימו בו מצווה ואירועים אחרים בר/בת

 .אירועים של המושב

מתנגדת לכך וחושבת שראוי להסב את תשומת  במידה ומדובר בהקמת גן אירועים סמוך לביתי, אני:מיכל

 .לב השכנים על כוונה שכזו

תממן  ישולם ע"י המושב, המועצהיש לבחון מול המועצה האם תוכל להתחייב שסכום קבוע מראש  :דקלה

הורדת  –להשתנות  )יחד עם כספי המענק( ותתחייב שהיא מביאה את המבנה לסיום. התכנון עצמו צריך

 .המושב עלויות. יש לקבל מהמועצה מסמך משפטי שמעגן את התחייבותה כלפי

 

 :גן ילדים.2

פאה למטרת גן ילדים. לפני להשתמש בבית הרו בעבר, עקב חוסר מבנה לגן אפשרה האגודה, למועצה

המבנה. המבנה היה ללא שימוש כשנה ולאחריה הושכר  כשנתיים נבנה גן ילדים בשיכון בנים והתפנה

 .במסגרת חינוך מיוחד למועצה והיום שוכן שם גן ילדים

בפגישה שנערכה במועצה יחד עם מנהל  .ילדים לגן שבמושב 51לשנת הלימודים הבאה נרשמו למעלה מ 

ילדים לא יהיה מקום בגן )ילדי טרום טרום  17שלכ  חינוך ומנהלת מדור הגנים, הועלתה הבעיהמחלקת ה

אפשרות שהורי הילדים מבקשים להימנע ממנה. כמו  –ורבורג  חובה(. הועלתה אפשרות להסיעם לשדה

 .במושב והמועצה תדאג לצוות החינוכי כן הועלה הרעיון למצוא מבנה

  :האפשרויות

a.גובה עבור השימוש בגן, ראש המועצה ידאג למגורון שיהיה סמוך לגן  ירה שהאגודהבמקום שכר ד

 .כגן ט.ט. חובה בשיכון בנים וישמש

b. למבנה חלופי שימצאו. מאחר והילדים  (חינוך מיוחד –המועצה תעביר את גן הילדים הקיים )גן דרור

י והמבנה יהיה פנוי לטובת ילדי שיוסעו למקום חלופ מגיעים למושב באמצעות הסעה של המועצה, ניתן

  .המושב

 ::החלטה

 .המושב המקומי יחד עם האגודה ישלח מכתב למועצה בבקשה למצוא פיתרון לילדי הועד

 

 ::אגרות שמירה.3

יהודה שלו וכרמלה זק, אשר פנו  –הפעולה )חברי אגודה(  לישיבת הועד האחרונה הוזמנו נציגים של ועד

 –חלופות  3לאחר שהועד שמע את טענותיהם, עמרי הבטיח שיציע  .בבקשה לשנות את דרך הגבייה

 .למועצה בבקשה לאשר את החלופות הצעות לפתרון. עמרי פנה

 

 .עזבו האורחים שהשתתפו בישיבה

 

 :לחבר מועדון –הועד המקומי מבקש לקבל החלטה בנושא מועדון התרבות 

 :האם הועד המקומי תומך בבנייה המועדון כפי המתוכנן



17 
 

 

 בעד – 1

 נגד – 5

 .הקיימת הועד המקומי מתנגד לבנות את המועדון על פי התוכנית:החלטה

 

ע"י המתכננת. מפעל הפיס יעביר  ,אפשרות נוספת: תוכן תוכנית חדשה למועדון, תוך הקטנת העלויות

בלבד )שישולמו למועצה ₪  150,000 הועד המקומי יעביר₪,  771,111לטובת הפרויקט סך של 

עד לכדי סיום הפרויקט כולל ריהוט ופיתוח נוף( ) חודשים( ויתרת ההוצאות 15חודשיים למשך  בתשלומים

 .הכספי ייחתם הסכם משפטי שיחייב את הצדדים לחלוקת הנטל .ישולמו במלואם ע"י המועצה האזורית

 

 :החלטה

 .לעיל יישלח למועצה מכתב המציין את הדרישות כפי שמצוינות

 

 עמרי פירעם

 

*** 

4.4.2006 

 .ועמרי פירעם השתתפו: יוסי שוב, אורי רובינשטיין, טובה גלזר, ישראל אברמסון, דקלה קריץ שפירא

 נעדר: דוד קרטיס

 .(שמירה מוזמנים: יהודה שלו וכרמלה זק )בנושא אגרות

 כהן-רשמה : אפרת ציר

 

 .רישום עיקרי הדברים הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא

 

 :על סדר היום

 ."שלו וכרמלה זק נציגי "ועד הפעולה מוזמנים יהודה –אגרות שמירה וביוב  .1

 (דקות 21החינוכי צופית ) גן הדר, מוסד -עדכון ע"י עמרי: גן ילדים  .2

 אירועי יום העצמאות .3

 (דקות 11הכנסות , ע"י אפרת ) - סיכום הוצאות -אירוע פורים .4

 תוכנית המשתכנים .5

  שונות .6

 

אגודה  הועד כבר דן בעבר על השינוי בגביית אגרות שמירה וביוב. ועד פעולה שייצג מספר חברי :יעמר.1

המועצה, ראש המועצה  פנה במכתבים ליו"ר האגודה וכן ליו"ר המועצה. בעקבות המכתב שהופנה לראש

זק ויהודה נקבעה פגישה בין כרמלה  הזמין את יו"ר האגודה ויו"ר הועד מקומי לפגישה בנושא. לאחריה

הינה על פי החוק. ידוע כי קיימת חוסר שביעות רצון  ,שלו לבין שני יושבי הראש. הגבייה כפי שנעשית כיום

 .מהם סכום נמוך יותר בין בעלי הנחלות אשר בעבר נגבה

 .'מטראז ישראל: כבר בעבר העליתי הצעה שהגבייה תעשה עפ"י

שתהיה בעיה בהפחתת גביית  תקציבי גירעוני, כך עמרי: יש לקחת בחשבון שתקציב הביטחון הינו סעיף

משויך להוצאות בגין ביוב. אנו מחויבים  כל הנגבה מאגרות ביוב חייב להיות –אגרות השמירה. ביוב 

 .להפריד סעיף זה בספרי החשבונות

לא  חברי אגודה כועסים מאוד על צורת הגבייה כפי שמבוצעת כיום. באף מקום בישראל 11לפחות  :יהודה

 .מעל מים שפירים 5לקוב ביוב. משלמים על מי הביוב פי ₪  3לוקחים מעל 

בעל  מכל נחלה. היום כל₪  11מי שהרוויח מכך הם תושבי שיכוון בנים. בעבר הוחלט על גביית  :ישראל

 .'מטראז נחלה מחויב במספר יחידות ושיכון בנים רק ביחידה אחת. מבקש שהחיוב יהיה על פי

תשלם מחיר בסיסי.  ם בסביבות מחצית התשלום ממים שפירים. מציע שכל משפחהיהודה: בד"כ משלמי

 .ומעל מטראז' מסוים תוטל תוספת במחיר

דבר נגד שיכון בנים. במושב הוותיק תושבים הקימו יחידות לפרנסתם. מדובר  כרמלה: אין דבר ולו חצי

 .חושבת שצריך לחייב באגרת ביוב לפי צריכה –קטנות  ביחידות
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 .גבייה לפי מדידת מטראז' יפגע בחברי האגודה נראה לי שהפתרון של עמרי:

 .לנו ועל פיו החיוב יהודה: ההרגשה שלנו ששיכון בנים קובע

 .ויחליט יוסי שוב: מבקש לסיים, שמענו את החברים, הועד ידון בנושא

 .יחידות 15יחידות לבין אחד שיש ברשותו  2יש לזכור שיש הבדל בין תושב שמחזיק 

 .הועד הקרובה והועד יחליט הצעות חלופיות לגביית אגרות ביוב, יעלה אותן בישיבת 3לטה: עמרי יכין הח

 

ורבורג לעזוב את ביה"ס בצופית ולעבור לביה"ס  קיימת יוזמה של תושבי שדה –עמרי: בי"ס צופית .2

 .בתהליך, הפסד לכלל התלמידים בביה"ס ברמת הכובש. מספר הורים מביה"ס ראו

 ,תלמידים 121צפויים להיות  תלמידים לומדים בביה"ס, בשנה הבאה 291השנה 

 .כיתות א 2-3

 !!a b c הביניים ללא ידיעת ה מילדי כיתות ו' מגיעים לחטיבת 25%

 !51הצליחו להגיע לציון באנגלית של  25%

 .המסיימים כיתה ו' במוסד מגיעים לחטיבה ללא רמה מינימלית של השפה אנגלית התלמידים

 .מחלקת החינוך במועצה מודע למצוקת מספר הילדים במוסד ומנסה למצוא פתרון הלמנ

 .מבקש לעדכן שהאלימות גוברת בביה"ס, נגרמו נזקים לרכוש בית הספר, ע"י ילדים כמו כן

ילדי טרום  .ילדים בצופית: גן הדר שבמושב הינו גן רב גילאי. לשנה הבאה נרשמו מספר רב של ילדים גן

מנהלת מדור הגנים, סימה  א יוכלו להיות בגן זה. מנהל מחלקת החינוך יזם פגישה בה נכחוטרום חובה ל

הצעות האחת  3יוכלו להיות בגן הדר. עלו  דודמן אפרת ועמרי. מהפגישה עלה שילדי טרום טרום חובה לא

ילדים המועצה לסייע בהסעות ואפשרות נוספת פתיחת גן  להעביר את הילדים לשדה ורבורג וניסיון של

 .ילדים וכן מבנה 31במושב במידה ויהיו לפחות 

הסכום הנדרש לפתיחת הגן. פעם  דקלה: אולי כדאי שבמידה ואין מספיק ילדים, ההורים ישלימו את

המקומי כמו כן, בהתייחס לגן הדר מבקשת ליזום  נוספת אנו עדים לחשיבות בהקמת ועדת חינוך של הועד

 .ההורים צירוף איש צוות נוסף לגן במימון

 .בעבר עמרי: ניתן לנסות לקבל נערה משרות לאומי, לטובת גן הדר. ניסיון כזה בוצע

 

 :אירועי יום העצמאות

חושב ₪ ,  15 –לנוער גנ"צ ללא תשלום, תושבי צופית  עמרי: גן חיים מקיים אירוע גדול אשר פתוח גם

 .חיים שלא כדאי להתחרות בגן

 .עם יורם יופה יבדוק –לציון יום הזיכרון לחללי צה"ל  יוסי: מציע לקיים ערב שירי לוחמים

 .ניצול עמרי: מעלה הצעה שילדי גנ"צ יביאו לקראת יום השואה ורד לכל

 .דקלה: צריך להיות רגישים בנושא

רעיון מצוין אך יש לשאול את הניצול קודם לכן, כמעט כולם שמחים  ,פרח לניצול –יוסי: יש פרויקט לאומי 

 .לקבל

 .שהגר תוכל לסייע עם ילדי גנ"צ מניחעמרי: 

 

 :סיכום -הוצאות פורים

 .מעל המתוכנן₪  1111כתוב של מסיבת פורים, מדובר בהוצאה של כ  אפרת העבירה סיכום

 .יותר מדי חיצוניים )לא תושבי המושב( דבר שהפריע דקלה: חושבת שהיו

 ..ובלעדיהם לא היתה מסיבה עמרי: יש לזכור שהם היו הרוב

 

  :תשונו

הצטרפו אוסנת הרואה ועדי לרנר, תושבות גן חיים. מחנה פסח  תנועת הנוער: לועדת הנוער של גנ"צ

 .מרשימה בפתח, הרשמה

בעמדת כוח,  –ורבורג יחד  יוסי: בהתייחס לאיחוד החקלאי. נראה לי שכדאי שגן חיים וצופית יבואו לשדה

 .והשו באופן –שנוכל לקיים את הפעילות כל פעם במושב אחר 

 .משתתפים מספר רב יותר של –דקלה: הגיוני יותר ששלושת המושבים יהיו יחד בתנועה 

 

 :מועדון לחבר

 .על חוזה עם הקבלן והפרויקט יוצא לדרך עמרי: משיחה עם מהנדס המועצה עלה שנותר רק לחתום

ל יש חשיבות רבה להקמת המבנה. בכ .₪ 1,250,000 ישראל: יש הסכם עם המועצה שהיא מממנת
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 .שהכסף שזכינו בו ילך למושב אחר מושב יש מספר מבנים ציבוריים. חבל

 .להשקיע שם אורי: אין לאף מושב בית עם כמו שיש לצופית, חשוב

 .שלנו עמרי: מתנגד לאפשר למועצה לעשות כרצונה , מדובר בכספים

ת בחשבון עלויות לקח יוסי: יש כאן משמעות כספית כבדה. האם תהיה תוספת של המושב לבנייה וכן יש

 .לפרויקט אחזקה שוטפות. חייבים לקבל התחייבות מהמועצה שהמושב לא נותן שקל

החלטה. הועד המקומי לא  דקלה: רק לאחר שנראה את התוכניות, מי הקבלן, מהו המפרט, נוכל לקבל

 .יישא בכל הוצאה בגין הבנייה

 .רות וקביעת פגישה בנושאבאולטימטום אלא להוציא מכתב המבקש הבה עמרי: מציע לא לצאת

 .מבקשים להיות נוכחים בפגישה זו יוסי וישראל

 .יוכל לשאת בעלויות הבנייה דקלה:יש להבהיר במכתב שהועד תומך בפרויקט אך לא

 .המועצה החלטה: יישלח מכתב וכן תקבע פגישה עם מהנדס

 

 

 :רשות הדואר

החדש עם חברת דואר ישראל פוגעת החוזה  .התקבולים המתקבלים מעבודת הסוכנות מאוד נמוכים

שהתקבולים הנמוכים יכולים להביא לצמצום שעות  בגובה העמלות המועברות למפעיל. יש לקחת בחשבון

 .לסגירתה הפתיחה של הסוכנות, ואולי אף

 

 :ציר המוביל

 .בלילה התקבל העתק מכתב ממשרד התחבורה בדבר סגירת השער

 .דרך למועצהישראל: האגודה העבירה רעיון לפתרון ה

 

 :המקומי הרכב הועד

 .המקומי נדרשנו להעביר החלטה בדבר הרכב הועד 3111לשם הגשת דו"חות כספיים לשנת 

שפירא, יוסי שוב, ישראל  החלטה: חברי הועד המקומי הינם: אורי רובינשטיין, דוד קרטיס, דקלה קריץ

 .יו"ר -אברמסון, טובה גלזר ועמרי פירעם 

 

  עמרי פירעם

*** 

622226002 

 .פירעם השתתפו: יוסי שוב, ישראל אברמסון , דקלה קריץ שפירא, דוד קרטיס, טובה גלזר ועמרי

 .נעדר: אורי רובינשטיין

 .רב"ש –מוזמן: תומר האזה 

 .כהן-ציר רשמה : אפרת

 

 .הדברים הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי

 

 :על סדר היום

 .סייר הלילההמשך העסקת  .1

 2004 אישור מאזן .2

 .הערכות מבצע פסח במושב .3

 .פורים במושב –סיכום כספי  .4

 .שונות .5

 

 :העסקת סייר הלילה.1

 :תומר האזה

בלילות. בשלושת החודשים האחרונים נמנעו מספר פריצות במושב ואף  תומך בהמשך העסקת הסייר

חוליות של שב"חים אשר לנו  3(. כמו כן, נתפסו לאחר פריצה לבית )משפחת גבל סוכלה גניבת מכונית

 .ספק שיש שינוי לטובה במושב. אין
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 .מבקש להמשיך להעסיק את סייר הלילה

את נושא השמירה בכניסה למושב, נראה כי כדאי שנאחד את השמירה בשער יחד  כמו כן, מבקש להעלות

לחודש מהתשלום ₪  231ב  הסייר בלילה. קיבל הצעת מחיר מחברת שקד אבטחה הנמוכה עם העסקת

כולל  ₪ 9111כיום לחברת בן בטחון )המועסקת כיום בכניסה למושב(, סה"כ עלות צפויה לחודש  המשולם

 .מע"מ

 .את ספי בהחלטה . עמרי יעדכן3112החלטה: ממשיכים את העסקתו של הסייר למשך שנת תקציב 

 :3111מאזן .2

אגודה. הבעייתיות שעולה מהמאזן של הועד המקומי, ה החוב של הועד המקומי לאגודה מופיע במאזן של

המקומי, חתימתו של הועד על מאזן זה, מאשרת כביכול קיום  שהחוב הנ"ל מופיע גם במאזן של הועד

 .האגודה החוב, כפי שמופיע בספרי

 .דקלה: לדעתי, לא צריך להופיע הסכום, מאחר ואנו לא מסכימים לו

גובה החוב  וב זאת בביאור, כמו כן ניתן לצרף למאזן מסמך בו מוצהראם יש כבר הסכם, צריכים לכת :יוסי

 .המוסכם

שהסכום המופיע בדו"ח אינו מקובל על  דקלה: מבקשת שההסכם יוצמד למאזן, כמו כן יש להדגיש בביאור

 .הועד המקומי

 .למאזן דף נלווה כמוצע ע"י יוסי החלטה: המאזן מאושר, עמרי יצרף

 :(היום א על סדרהשער המזרחי )נושא של.3

 –מאהרון יאסוביץ  עדכון: לאחר שהתבקשנו לפתוח את השער בשעות היום, קיבלנו היום הודעה בע"פ

אף ההנחיה הכתובה  שעות ביממה, וזאת על 31מהנדס המועצה, על כך שעלינו לפתוח את השער 

בטחון הלילה לשם  שהתקבלה במשרדי הועד המקומי, מקב"ט המועצה, על סגירת השער בשעות

 .התושבים

  .והמזרחי יחד עם זאת, הוגשו בקשות להיתרי בנייה לשערים הצפוני

לשער הקיים. המיקום  מ' מערבית 71דרישת מהנדס הועדה להזיז את השער  –בהתייחס לשער המזרחי 

 .לאשר את הקמתו שם כיום, הינו על שפ"פ )שטח פרטי פתוח( ואינו על דרך, כך שלא ניתן

עמרי יצא למועצה להיפגש בדחיפות  ,האחרונות בגין פתיחת השער בכל שעות היממהעקב ההתפתחויות 

 .עם ראש המועצה

שוהם, בועז שוויגר, אהרון יאסוביץ ועמרי. הפגישה הייתה לא קלה,  בפגישה השתתפו מוטי דלג'ו, אילן

 .להעביר את השער וכל עוד אין היתר , יש להשאירו פתוח בסופה נאמר שיש

 .בנושא, האם ממשיכים במאמצים לקבל היתר, או שמאפשרים פתיחתו טה מה עושיםיש לקבל החל

שנערכה פגישה בין יו"ר האגודה ודני ברכה לבין אילן שוהם בנושא מציאת פתרון  כמו כן, מבקש לעדכן

 עוקף שכונת תשלו"ז. הועלו מספר אפשרויות, בין השאר אפשרות בה סוללים כביש על שטח של לכביש

 .האגודה

זה, שער. בעניין  קרטיס: אם השטח הינו של האגודה, לא רואה סיבה מדוע לא ניתן להקים על שטח

מבטל את הנחייתו  פתיחת השער בכל שעות היממה, כל עוד לא התקבל מכתב מקב"ט המועצה אשר

את ההנחייה יש להוציא  לסגור את השער למשך הלילה אין לפתוח אותו. במידה ונקבל מכתב המבטל

אותנו בתדהמה ואנו דורשים  ן מיידי, מכתב לראש המועצה על כך שקבלת המכתב הותירהבאופ

במידה ותוגש בקשה לצו הריסה, נתייצב  .מהמועצה שתיקח על עצמה את האחריות לבטחון תושבי צופית

 .מולם בבית המשפט

ן שיעזו להרוס את סגורים. חייבים לידע את תושבי המושב על כך. לא מאמי יוסי: יש להשאיר את השערים

 .בגלל סגירה לילית השער ולו רק

ועכשיו הוא זה שמורה לנו לפתוח את  עמרי: משרד התחבורה הוא זה שהורה לפתוח את השער בתשלו"ז

פקסים מקובי אוחיון בנוגע לשער  2מקבל מדי יום  השער. המצב היום הוא שיוסי כהן ממשרד התחבורה

 .של המושב

 .מה אומרת הדרך הזו, איך היא באה לידי ביטוי במפות דקלה: צריך לבדוק בדיוק

ולא ייתכן שהדרך בוטלה. מוכן ללכת למועצה לבדוק את פשר הביטול,  ישראל: השטחים שייכים לאגודה

 .באישור המושב לא ייתכן שנעשה

 .במועצה החלטה: ישראל יפנה למהנדס המועצה לבדוק את המפות

 

 .עם הועד המקומי בנושאדקלה: מציעה לזמן את דלג'ו לפגישה 

 .לכנס פגישה כזו יקח זמן רב :עמרי
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 .שני השערים ישראל: אולי צריך לפנות לאוחיון לתאם עמו את סגירת

על מעשיו של אוחיון . מנסים  עמרי: מבקש לידע שנפגש עם נציגי שכונת גני השרון, להם כבר אין השפעה

 .למעשה, למצוא פתרון מעשי למצב

 .העירייה בעניין השער מונעת מנקם וזו הדרך שלהם למשא ומתן של יוסי: כל ההתנהלות

 .אין כלל עניין במה שקורה במושב צופית, עניינו באוטובוסים של המועצה 'קרטיס: למוטי דלגו

 .שלא צריך לפתוח את השער וליידע את המועצה דקלה: חושבת

 .השפ"פ –הזה  ישראל: על עובדיה לבדוק למי שייך השטח

 .צריכים לבדוק עם עו"ד מהו הסטטוס של השטח הזהדקלה: 

 השער ישאר סגור למרות ההנחייה בע"פ של המועצה וזאת מאחר ויש בידינו מסמך מקב"ט :החלטה

מבטלת את  המועצה המורה לנו לסגור את השער בשעות הלילה. היה ונקבל הנחייה אחרת, בכתב, אשר

לפגיעה בביטחון  ידי שדורש מהמועצה לקחת אחריותההנחיה הנ"ל, אזי ראשית יישלח מכתב תשובה מי

 .תושבי צופית

וכמו כן ייפגש עם מהנדס המועצה לבחון את  ישראל יפנה לעו"ד קוזלובסקי לבדוק את מעמד השטח

 .המפות שנמצאות במועצה

 

ומתקבל מכתב או צו ממשרד התחבורה, השער יישאר פתוח והסייר יונחה להימצא ליד  יוסי: במידה

 .המושב המזרחי. כמו כן מכתבים ישלחו למשרד התחבורה והמשטרה בנושא בטחון השער

 

 :(שונות )עמרי

הישן, התגלתה בעיה בפנס האחרון שליד ביתו  עבודות חשמל: במסגרת עבודות החשמל שנעשו במושב

 .הוצאה במסגרת תב"ר החשמל ,₪ 2111של יוסי שוב, מדובר בהוצאה של כ 

 .₪ 2111דת תיקון החשמל, בעלות של החלטה: אושר לבצע את עבו

 

שביעות רצון לתושבי  סקר שביעות רצון: לפני מספר חודשים הועלה בישיבות הועד הצורך להעביר סקר

בדיקת הנושא. מבקש את  המושב. ליליק ואפרת נפגשו עם מנהלת מחלקת המחקר של בית ברל, לשם

 .התגייסותו של יוסי לנושא יחד עם ליליק

 .ירכזו את הנושא וליליקהחלטה: יוסי 

 

יכלול הוצאת כל האשפה הכבדה והקלה  ניקיון פסח: מבקש לבצע מבצע ניקיון פסח במושב. הניקיון

לתרומות, ניקוי רחובות המושב, צביעת הקירות  הוספת משאיות פינוי, הוצאת חפצים –מהבתים 

שים וכו'.. לשם ביצוע מבצע זה המושב, סימון כל המדרכות והכבי החיצוניים של המקלטים בציורים מחיי

 .תקציב יש להקצות

 .הפסח ש"ח עבור ניקיון המושב לקראת 31,111החלטה: הועד המקומי מאשר הוצאה של כ 

 

האחרונה אושר החזר חודשי של  החזר הוצאות טלפון סלולרי של הגר המד"בית )דודי קרטיס(: בישיבה

 .ההעסקת ש"ח, מבקש להחיל את ההסדר מיום תחילת 175

לחודש, החל ₪  175 החלטה: הועד המקומי מאשר החזר השתתפות בטלפון הנייד של המד"בית על סך

 .(3115מתחילת העסקתה )חודש דצמבר 

 

 עמרי –יו"ר הועד המקומי 

 *** 

 22200שעה   602626002

 .כפ"ס ישיבת חירום של הועד המקומי בנושא סגירת דרך המוביל באופן חד צדדי ע"י עיריית

 .יוסי שוב ועמרי פירעם ,נוכחים: דקלה קריץ שפירא, אורי רובינשטיין, ישראל אברמסון, דוד קרטיס

 .רבינוביץ אורחים: ערן בק, אורנה בן עזר, ירון גלילי, אורי

 

 .תחתונה: לא יצא דבר עמרי: מוטי ביקש בשיחתו שלא נעשה דבר והמועצה היא זו שתטפל. שורה

נעשה דבר אך בסיכומו של דבר  ראשון. כל אנשי המועצה ביקשו שלא השאלה מה עושים היום, ביום
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 .השער סגור

 .שיבחנו שוב ערן: דיברתי עם הבחורה ממקורות, היא אמרה

 .עמרי: אם יוצאים עם החלטה מה לעשות אז מחליטים מי עושה מה

 .ראשון יצא מכתב למקורות ביום

כפי שהייתה ולהחזיר את המצב לקדמותו,  הדרך אורי: המועצה לא מייצגת אותנו בכלום, יש לפתוח את

 .המשאיות יעברו דרך המושב אם לא .92ובמקום הפארק להחזיר את הדרך.לחזור לשנת 

. מחפשים עו"ד ביום ראשון, ערן מבקש 92משנת  החלטה: לפקסס למקורות מכתב בצירוף הפרוטוקול

 .עות מחירדוד ינסה לקבל הצ .לפנות לגבעת חן לברר מי היה העו"ד שלהם

הגדירו את הפעילות כלא חוקית. ביום ראשון  מוטי דלג'ו )בשיחה טלפונית(: משרד התחבורה והמשטרה

 .יש לקחת עו"ד .נוודא שיבצעו את זה. ייבדק גם במוצאי שבת

 סיכום

 .(יום ראשון יישלח מכתב למקורות )דוד מנסח.1

 .אפרת מרכזים אצל את -עו"ד שמכיר  עו"ד. דקלה תדבר עם יו"ר גבעת חן. אורי יבדוק עם לאתר.2

 דוד ואפרת

 .כולל הכל₪  71,111מגבלת תקציב של 

 

 לתושבים המעוניינים להיות מעורבים בפעילות ציבורית את העיקרון על פיו יש לנהל דין עמרי: יש להבהיר

 ודברים בונה ולא מתלהם הן כלפי חברי הועד המקומי והן כלפי העובדים

*** 

21.2.2006  

 .פירעם השתתפו: יוסי שוב, אורי רובינשטיין, ישראל אברמסון , טובה גלזר ועמרי

 .נעדרו: דקלה קריץ שפירא, דוד קרטיס

 .(ביקורת מוזמנת: ליליק זקס )ועדת

 כהן-רשמה : אפרת ציר

 

 .אלא רישום עיקרי הדברים הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה

 

 :על סדר היום

 .במפרים ,תקציבעדכון: הגשת ה .1

 הסדרת זכויות החתימה .2

 .(רכישת מכונת צילום למזכירות )במסגרת מעורבות ,רכישת מערכת הגברה לטובת אירועים במושב .3

 (אפרת) עדכון מעקב אחר ביצוע החלטות .4

 .שונות .5

 

 :עמרי

  .המועצה הוגש היום למועצה לידי גזבר 3112תקציב  - .1

 .לשנות בהתאם כפי שהוא ובמידה ויהיו שינויים במהלך השנה, נבקשהוחלט להגיש את התקציב 

שעלינו להסירם מאחר  התקבל במשרדי הועד מכתב ממהנדס המועצה בנוגע לבמפרים –במפרים  -

כן, נדאג לקבלת מפרט טכני  קבלנים לקבלת הצעות מחיר, כמו 2והינם גבוהים ומעל התקן. נפנה ל 

 .בפרויקט יאסוביץ לעזרהלבמפרים. אנו מנסים לרתום את 

  .יש לעדכן שלא קיימת תוכנית תמרור מאושרת ע"י משרד התחבורה

 שנים. מאחר ומדובר 5התמרור נשלחו בשנית השבוע ע"י המהנדס שביצע את התוכניות לפני כ תוכניות

 בתקלה של משרד התחבורה נראה שיעשה מאמץ לאשרה בהקדם. ייתכן שאף הבמפרים עליהם אנו

יכולה  גבהתם אינם מאושרים ממשרד התחבורה!!! יש לקחת בחשבון שקבלת תוכנית מאושרתעמלים בה

 .לקחת זמן

 .מסמכי חשבון הבנק עו"ד צפי מרציאנו נעתרה לבקשתנו לחתום על –זכויות חתימה .2

בבנק  ..5979הועד המקומי בחשבון  אבקש להסדיר את זכויות החתימה, כפי שיופיעו בחשבון הבנק של

 .ומיהבינלא
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צ'רבינסקי תבוטל, מורשי החתימה יהיו: עמרי פירעם, יוסי שוב, דוד  החלטה: זכות החתימה של אילן

אברמסון ואפרת ציר כהן. זכויות החתימה של אפרת ציר כהן תהיינה מוגבלות לסך של  קרטיס, ישראל

5,111 ₪. 

 .ודבר ייןשתי חתימות של מורשי החתימה יחד עם חותמת הועד המקומי יחייבו בכל ענ

לקבלת והעברת תקבולים  כמו כן, הועד המקומי מבקש לפתוח חשבון בנק בבנק הדואר. חשבון זה ייועד

 .בלבד אשר יתקבלו מרשות הדואר עבור הפעלת הסוכנות במושב

 .מורשי החתימה בחשבון זה יהיו עמרי פירעם ואפרת ציר כהן

לקבלת והעברת תקבולים מרשות הדואר  המקומי יפתח חשבון בבנק הדואר שישמש רק החלטה: הועד

 .מורשי החתימה יהיו: עמרי פירעם ואפרת ציר כהן .למפעילה

פעם עם מערכת הגברה לא ראויה. אף באירוע האחרון שקיימנו,  רכישת מערכת הגברה: נפגענו לא.3

 .לדעת את חשיבות העניין אירוע ט"ו בשבט, נוכחנו

 .לבחור מערכת הגברה טובה ו אירוע. יש חשיבותיוסי: אירוע ללא מערכת הגברה טובה אינ

(. כמו כן, 51 – 51דת ותקציב תרבות ) מתקציב₪,  2111החלטה: תירכש מערכת הגברה בסכום של עד 

 .יעשה ניסיון לקבל סיוע מהמועצה

 צילום למזכירות: המכונה הקיימת מיושנת. עובדיה בשיתוף הועד המקומי ביקש לשדרג את רכישת מכונת

 .המכונה למכונה שמבצעת סטים ויותר איכותית

שניתן יהיה לשלוח הדפסות. שדרוג המכונה )ללא שימוש  אפרת: מבקשת שהמכונה תחובר למחשב

 .לחודש, עבור צילומים, מההוצאה כיום ₪ 111כמדפסת( יגרום להעלאה של כ 

היות מעורבת באופן של עם זאת, הוצאה זו מתבקשת ל החלטה: ניתן לרכוש מכונת צילום כמבוקש, יחד

 .עם האגודה 51- 51

 

 :אחר ביצוע החלטות מעקב.4

מלבד מספר פניות טלפוניות ובקשה  – בעניין טיפול בצמחייה ובניקיון מול ביתו של אריק ברק – 5.7.05

 .הרלוונטים במועצה כפי שמופיע בהחלטה מהגננים לטפל באזור זה לא נשלח מכתב לגורמים

לא מתופעל מאחר והתוכנה עדיין לא בידי, כמו כן  השער הוקם, אך -הבאר* הקמת שער  – 26.7.05

 .בהליך של בקשה לקבלת היתר הייתה בעיה עם כרטיס הסים וכן אנו

 .עדיין לא בוצע - 50% יש לשקול הפחתת ארנונת ועד –ארנונות חניות  – 16.8.05

, אין כל 51%. המועצה מחייבת ב 51%ל עמרי: מבקש לעלות לדיון את הפחתת חיובי הארנונה בגין חניות

 .מניעה מכך שהועד יחייב בהתאם

 .לתושבים , מכתב בנושא יופנה למועצה ויפורסם המידע51%ועד בגין חניות תופחת ל החלטה: ארנונת

 

 .לא בוצע הועד ימנה את אחד מחברי הועד למלווה פרויקט מועדון הפיס – 26.9.05

תובא לאישור הועד לפני  ל להיות איש הקשר לעניין זה. כל פעולההחלטה: הועד המקומי ממנה את ישרא

 .הפרויקט ביצועה. החלטה זו איננה כוללת פיקוח כספי וניהולי במשך הקמת

 

העלה נושא זה בפני האגודה,  גידור שטח ציבורי ע"י תדהר ישראל ונפתלי. ישראל עדיין לא -8.11.05

 .יעשה זאת בישיבה הבאה

 .הצעות, ממתינה להצעה נוספת. מסיבה זו, בין השאר, עדיין לא בוצע 3תקבלו ה –שיפוץ בית העם 

עדיין לא בוצע. כל החומר בנושא זכויות חתימה בבנק ופתיחת  –חשבון בבנק הדואר  פתיחת – 6.12.05

  .נמצא אצל צפי מרציאנו אשר תחתום על הטפסים לבנקים חשבון

 .לא בוצע -₪  35,111נית שנתית במסגרת של להגיש בקשה לתוכ על ועדת הנוער – 27.12.05

 

את נושא בטיחות סביב ביה"ס, ראתה את העץ שבגלל מיקומו ילדים נאלצים לרדת  טובה: מבקשת לעלות

 .לכביש. יש לכרות אותו מהמדרכה

לביה"ס. כל מה שהוצע עד היום לא  עמרי: היו מספר פגישות בנושא מציאת פתרון תחבורתי מסביב

 .התקדמות בנושאהוסכם. ואין 

את נושא ביה"ס לדיון מעמיק באחת הישיבות הבאות. מבקשת לזמן את מיכה  ליליק: מבקש/ת לעלות

 .זו דנציגר לישיבה

 

 :שונות
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האחת שלא קיבלנו את תוכנת  שער הבאר הותקן אך עדיין לא פועל במהלך היום. יש מספר בעיות*-

פנייה דחופה מדובר המועצה, מר  לאחר שנעשתההמחשב, כמו כן אנו עושים לקבלת היתר לשער זה. 

היתר, עיריית כפ"ס מאיימת לדרוש את  בועז שוויגר בקשר לשער המזרחי, הבנו שלשער המזרחי אין

 .הדבר פשוט וכרוך בהליך מורכב ההיתרים, אין 3הסרת השער. אנו פועלים לקבלת 

וזאת במסגרת תב"ר ₪,  7111ל המועצה בגובה ש בקשת סיוע להשתתף בשיפוץ בית העם אושרה ע"י-

 .₪ 317,111קודם ע"ס 

קבלנים היו בסיבוב קבלנים. מהנדס המועצה אהרון יאסוביץ הבטיח שלא  11 –לחבר  הקמת מועדון-

 .כל החלטה בנדון בלי שהמושב יאשר תתקבל

חקים המשחקים הישן )לאחר תיקון הליקויים( ולגן המש גן המשחקים: לאחר תלאות קיבלנו תו תקן לגן-

 .החדש

משולבת בנושא מיסים )ועד הפעולה( ובנושא שער תשלו"ז. בעניין המיסים,  פגישה עם דלג'ו: פגישה-

על דרך פעולה. אם אכן ועד הפעולה יאות להיפגש עם הועד המקומי נכנס פגישה יחד  סוכם עם מיכה

שמע  ער תשלו"ז, דלג'ווניתן לפתור את הבעיה יחד איתם, אין צורך בהתערבות המועצה. בנושא ש עימם

 .הייתה פגישה חיובית –את נציגי החקלאים 

מהמנהל היה כאן, זאת בהמשך למכתב שנשלח למנהל מאחד  ישראל: מבקש לציין שיואל אליה-

ללא היתר. צריכים לקחת בחשבון שתושבים רבים יאלצו להוריד  התושבים בעניין הקראוונים שהוצבו

 .ארנונה ואגרות שמירה וביובההכנסה מ הרבה קראוונים וכך תרד

 .יחידות המגורים בנחלות מודגש כי לועד המקומי אין כל קשר לסוגיית

______________ 

 יו"ר -עמרי פירעם

*** 

17.1.2006 

רובינשטיין )הגיע באיחור(, דוד קרטיס )יצא לפני תום  דקלה קריץ שפירא, יוסי שוב, אורי :השתתפו

 .פירעם הישיבה( , טובה גלזר ועמרי

 .(ליליק זקס )ועדת ביקורת ,יגאל זקס )ועדת נוי(, ערן בק :מוזמנים

 כהן-ציר אפרת :רשמה

 

 .הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים הפרוטוקול אינו תימלול של :הבהרה

 :שער תשלו"ז עמרי פתח בעדכון על ההתפתחויות האחרונות בנושא

המשטרה ומועצה אזורית  ,גי משרד התחבורהפרוטוקול הפגישה שנערכה בעיריית כפ"ס יחד עם נצי

 .צילום התקבל בדואר לביתו של עמרי והוצג לכל חברי הועד

התחבורה. משיחתו ניתן  סגן ראש עיריית כפ"ס ומחזיק תיק –השבוע עמרי שוחח בטלפון עם קובי אוחיון 

שרד התחבורה עיריית כפ"ס למ היה להבין שבמידה ולא יגיעו להסכמות עם המועצה האזורית, תפנה

באופן לא חוקי. כמו כן, רמז שעיריית  ,שיטפלו בשער המזרחי של המושב אשר הוקם, לדברי מר אוחיון

יגרמו לסגירת הרחוב למעבר כלי רכב וכך ישיגו את  כפ"ס תתחיל לבצע עבודות ציבוריות ברחוב אשר

 .מוגבל מבוקשם אף אם זה לזמן

  .בפרטי השיחה עמרי עדכן טלפונית את מר מוטי דלג'ו

שהמושב מתנגד לסגירת הציר לכלי רכב כבדים, מאחר ומדובר בדרך חקלאית. במידה  עמרי הבהיר שוב

אינטרס של  – קובי אוחיון יוציא לפועל את תוכניותיו גם תנועת האוטובוסים למוסדות החינוך תפגע ואכן

ינסה להגיע להסכמה  כפ"ס והואהמועצה שלא יקרה. דלג'ו השיב שבזמן הקרוב ייפגש עם ראש עיריית 

כבדים בלבד, נסיעת אוטובוסים לא  בנושא. מבחינתו יסכים לרע במיעוטו, היינו סגירת הציר לכלי רכב

 .תמנע

זאת לאחר שננקטו מספר צעדים: שליחת מכתבים  ,נשאלת השאלה, מה הועד המקומי צריך לעשות

 .בנושא ופניות בע"פ לגורמים המטפלים

 .המושבים והקיבוצים באזור ב את העיתונות. המאבק אינו של צופית בלבד אלא של כלליליק: אפשר לער

היה לעשות. מה שיקרה במידה והשער  ערן בק: יש כאן בעיה שהועד המקומי לא עשה את מה שצריך

ממשרד התחבורה, אשר אמר שצריך שהמועצה  ייסגר, המשאיות יעברו במושב. דברתי עם יוסי כהן

צריך להבהיר חד משעמית למועצה את חשיבות  .המסר שאי אפשר לסגור את השערתדגיש יותר את 
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 .הדרך

נציגים  3כתיבת מכתבים ושיחות. אולי יש מקום לעבור לדרך אחרת, לבחור  יוסי: עד היום נקטנו בדרך של

 .הועד ייתן להם גושפנקא לפעול בשם הועד שיעשו את הפעולות יותר החלטיות מחוץ לועד אשר

שצריכים  אישית, לא יכולה לנקוט בפעולות יותר אגרסיביות. לדעתי, המזכירה והיו"ר הם אלה :דקלה

 .לפעול בהתאם. אולי צריך לקחת עו"ד בתשלום שיוליך את המהלך

 .הועד הם אלה שצריכים לדבר עם המועצה ערן: אנשי

 .מאוד סובלים מהמשאיות טובה: חיי תושבי תשלו"ז הם לא חיים. הם

 .המקומי ה לקיים פגישה בין מוטי דלג'ו לועדדקלה: מציע

מחליטים ללכת על הכל  עמרי: ינסה לקבוע פגישה עם מוטי דלג'ו בהקדם האפשרי. השאלה האם אנחנו

 ?לכך או לא כלום? או מוכנים לוותר במשהו אם יווצרו תנאים

 .יוסי: בינתיים הכל או לא כלום. לא מוותרים

 .שאין לסגור את השער בכל מחיר כך החלטה: הועד המקומי יעמוד על

 

במושב. יחד עם זאת קיימת תחושת אי  עמרי: מורגש חוסר שביעות רצון כללי מעבודת הגננים  :גינון

 .הצעות מקבלניםאחרים 1שנים. התקבלו  8 נעימות להחליפם, מאחר והם חלק מאיתנו כבר למעלה מ

לדעתי לא באופן בעייתי. התרשמתי מהקבלן רצון אך  יגאל זקס: אכן יש רמה מסוימת של אי שביעות

יחסי עבודה מאוד טובים עם דודי ואסף, מאוד אמינים והגונים.  שעובד בגן חיים אך יש לזכור שקיימים

את סכום ההצעות נגיע לאותו מצב שהגענו אליו עם דודי ואסף, זה יתבטא  נראה שאם נצטרך להוריד

 .שנקבל ברמת העבודה

 .לאחריו חזרו לדודי ואסף ה בעבר ניסיון להחליף את דודי ואסף, ניסיון לא מוצלחליליק: יש לזכור שנעש

 .טובה: תומכת בהחלפת הגננים הקיימים

 .להגדיר את תהליך קבלת ההחלטה בנושא זה יוסי: מבקש

מבחינה מקצועית שיכול להחליט בנושא אפרת תהיה לעזר  עמרי: נראה שיגאל הוא הפקטור המרכזי

 .בתקציבבעניין עמידה 

 .ברמה העקרונית חושבת שלאחר מספר שנים צריך לעשות רענון ולהחליף :דקלה

תתקבל החלטה ע"י יגאל ואפרת אשר תגיע לאישור הועד המקומי. הועד יתכנס לצורך  החלטה: תוך שבוע

 .חברי ועד לקבלת ההחלטה בנושא זה 1החלטה בנושא, מספיקה נוכחות של  קבלת

 

 :נוער

 :דוד קרטיס

להוצאות שהוצאו ע"י ועדת הנוער. נכתב נוהל הוצאות שהועבר לועדה.  ה בעיה רצינית בכל הקשורהיית

 .כל הוצאה צריכה להיות מאושרת מראש, וחייבת להיות מגובה בחשבונית .₪ 750 תהיה קופה קטנה של

 מושבבין הועד המקומי של גן חיים לועדת הנוער. מריק אף איים שלא יעביר את חלקו של ה חל נתק

  . בתקציב

 .לגן חיים הועבר השבוע₪,  5573בסך של  3111איזון משנת  –חוב של צופית לגן חיים 

המחצית שלו, לא נוכל לסבסד  לא ברור עתיד שיתוף הפעולה בין שני המושבים. אם מריק לא ישלם את

 .את נוער גן חיים

בחשבוניות וזאת על אף שחודש  ₪ 311בתיאום עם מריק( ועוד כ ) ₪ 551אושרה הוצאה חד פעמית של 

 .להיות משולמות ע"י גן חיים ינואר ההוצאות אמורות

לאיחוד כחלשים ואז כל הפעילויות יהיו רק בשדה  יוסי: אם נפרוש מהתנועה לאחר שגן חיים יפרשו נגיע

 .גן חיים, נוכל אולי לעשות את הפעילויות בשלושת המושבים ורבורג. אם נגיע כגוף מאוחד, יחד עם

 .החשובה, ולא התנועה ליליק: רמת המדריכים היא

 .בנושא שינוי התנועה טובה: אולי יש מקום לפנות לערבה, לבדוק איתן מה הן חושבות

להשתתפות של מספר גדול. לכן, אולי  דקלה: היום, יש השתתפות די דלילה בתנועה, וחשיבות גדולה יש

תקציב. לדעתי לנסות ולאחד בין המושבים , לפני כן ה כדאי לאחד בן המושבים, להרגשה וכמו כן להגדלת

 .בנות ועדת הנוער לבדוק את הנכונות לשינוי מצידן של

 .יוסי: איחוד התנועות הינו נושא שצריך לדון בו

אמור להיפגש בשבוע הבא עם ועדת הנוער, כדאי אולי לראות מה מתפתח שם ולאחר מכן  דוד: מריק

 .הישיבה החלטות בנושא. יעדכן לאחר לקבל
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 :תמרור  :ועדכונים שונות

 .שהובטח ע"י חסי אברך סוף סוף הותקנו תמרורים בתחנת הדלק במושב, כפי

פנורמית בצומת האילנות הבאר וזאת  כמו כן הוחל בהחלפת התמרורים הדהויים במושב, והותקנה מראה

 .לאחר שהתקבלה בקשה מנהגי האוטובוס

 

  :בנק חשבון

שמירה על יתרת זכות  שי לבצע מעבר כספי מחשבון הפח"ק לעו"ש וזאת לשםבשבוע שעבר נתקלנו בקו

חתימה, כפי שמופיע בהוראות  בחשבון. דרישת סניף הבנק הייתה לקבל הוראה חתומה עם שני מורשי

 .פתיחת החשבון

ללא  הוראות העברה מפח"ק לעו"ש וכן מהעו"ש לפח"ק מבקש לקבל אישור הועד שאפרת תוכל לבצע

 .חתימה צורך בחתימת שני מורשי

 

בחשבון הועד המקומי,  כהן תוכל להעביר הוראות העברה-החלטה: הועד המקומי מאשר שאפרת ציר

 .חתימה מפח"ק לעו"ש וההיפך, מבלי להידרש לחתימתם של שני מורשי

 

  :סייר הלילה

 .יוסי: מאוד מרוצים מהפעילות שלו במושב

 .א שעבודת הסייר יעילה ומורגשת הטבה במצבדיווח )טלפונית( גם הו תומר

 

  :בית העם

רע, הלבד  מצב בית העם דורש השקעה. חייבים לשפץ, אף אם מדובר בשיפוץ חלקי. מצב השירותים

 .לביצוע₪  15,111מתקלף. נדרש כ 

 .3115שיפוץ בית העם, מיתרת תקציב  לטובת₪  15,111החלטה: מאושרת הוצאה של 

 

 :במפרים

והמשוב מהתושבים חיובי עפ"י רוב, קיימת מעט ביקורת. לאחר  גבהו מעט מעל התקןהבמפרים הו

בנסיעה ברחוב ואולי אף דילול במספר הרכבים. הבמפרים יסומנו  הגבהת הבמפרים מורגשת האטה

 .ויחודשו התמרורים כנדרש בהקדם ע"י רחמים

 

 :שער הבאר

אר. מתקין השער המזרחי הודיע שלא יוכל ברח' הב אושרה הקמת שער 32.7.15בישיבת הועד מתאריך 

קב"ט המועצה. החברה הקימה  –בהמלצתו של איציק רון  ,לעמוד בהצעתו ולכן פנינו לחברה אחרת

 .חיים לאחרונה את השער בגן

 .₪ 111.מע"מ. קב"ט המועצה הבטיח לסייע ב ₪ +  21,111ההצעה החדשה עומדת על 

 .3115תקציב  ער ברח' הבאר, ההוצאה תהיה מעודפיהחלטה: הועד מאשר הוצאה נוספת לטובת הש

פתיחת השער תהיה  .באחריות אפרת לוודא עמידת מר איציק רון בהבטחתו לפני התחלת ההקמה

  .סלולרית

 

 סגירת השער

הערב, ביקש להעלות את הנושא של סגירת השער המזרחי באופן  עמרי: ישראל, שלא יכול היה להגיע

 .אקראי

 לה להקלה בעומס התנועה משער זה. בינתיים הסגירה תמשך, תיבחן שוב בעודיעי נראה שהסגירה

 .כחודש

 

 :3112תקציב 

 .ממשרדו של משה מועלם דקלה תעבור שוב על התקציב כפי שהעלתה על הכתב יפה

 .בהתאם ויוגש למועצה 37.13.15התקציב כפי שהוא, אושר ב 

 פרעם עמרי –יו"ר הועד המקומי 


