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  7002פרוטקולים משנת 

 3112הועתקו ונערכו בינואר  התפרסמו באתר המושבשהפרוטוקולים 
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4.12.2007 

 . ויוסי שוב השתתפו: ישראל אברמסון, דוד קרטיס, טובה גלזר, אורי רובינשטיין , דקלה קריץ שפירא

 .רשמה : אפרת ציר כהן

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

 

 :על סדר היום

 3112תקציב  .1

 שונות .2

 

 :דיון והחלטות

 .הועד לעיון באמצעות הדוא"ל ה הועברה לכל חבריההצע 3112טרם הדיון בתקציב  .1

 .כל סעיף וסעיף הועלה לדיון

אושר ויש להעבירו לאישור המועצה יחד עם נתונים סטטיסטיים על המושב ואישור  3112החלטה: תקציב 

 .זה הארנונה של הועד המקומי. הצעת התקציב הינה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול הטלת

 

 :הדיוןהערות שהועלו עקב 

זוטא(., בפורום וכן תהיה פנייה לקבלנים נוספים אשר יצרו  בחודש הקרוב יפורסם מכרז )מכרז –א. גינון 

 .בנושא קשר עם המזכירות

הזוכה יחתום על הסכם  בחודש הקרוב יתבצע ניסיון לקבל הצעות מחיר ממספר קבלנים. הקבלן –ב. גזם 

 .סעם המושב, אשר ינוסח ע"י חבר הועד דוד קרטי

 תעשה פנייה למבטח הועד כיום יחד עם מבטחים נוספים על מנת לבדוק את הפרמיה השנתית – ג. ביטוח

 .לשנה זו

השאלה מדוע הגבייה  ד. הכנסות משמירה הינן נמוכות באופן משמעותי מהסעיף המתוקצב. נשאלת

ום הארנונה מפרידים את תשל קיימת תופעה בה תושבים –נמוכה. בהתייחס לאגרות שמירה וביוב 

במחלקת הגבייה אם אכן ניתן לבצע  מהאגרות ואינם משלמים את אגרות השמירה והביוב. אפרת תבדוק

 .כלפי סרבני התשלום את ההפרדה בתשלום וכן האם ננקטות סנקציות כלשהן

 

 :שונות .3

מתקשר אלוף וזאת לאחר אין ספור שיחות טלפון שאלוף  . השבוע ארעה תקרית נוספת עם שמאי1דודי: 

עת שיחקו בו תושבות צופית בחוג  31:21בבית הספר בשעה  לעמרי. התקרית קרתה במגרש הספורט

דודי מנעה את הפסקת המשחק. בעקבות התקרית )תקרית מילולית( בין  כדורשת ולמעשה התערבותו של

  .שךמכתב התראה לתושב. התקבלה במזכירות תגובת התושב עליה דודי יגיב בהמ שמאי ודודי, נשלח

 'פגישה עם יועצת פתוח סביבה ונוף של חברת איטונג בשטח אנדרטת השואה. היועצת, הגב נערכה .2

 .סקיצות. הסקיצות יועברו לעיון חברי הועד 3נעמי סלע העבירה באמצעות המייל 

  .פנו אליו תושבי סוף רח' הדרה במספר בעיות :יוסי

 .עיםמדוע לא מבוצ ,הוספת במפרים בסוף רח' השדרה .1

התבקשנו לבצע מספר שינויים  אפרת: נושא הבמפרים נידון בישיבת ועדת התמרור האחרונה לאחריה

הערות הועדה ומבצע את השינויים הנדרשים.  ותיקונים בתוכנית. יועץ התחבורה מר דני ואלין קיבל את

 .לאישור ועדת התמרור לאחר ביצוע השינויים הנושא יועלה שוב

ובטיחותי. המקום לא מגודר ועלול לקרות שם  ף רח' השדרה מהווה מפגע תברואתיבריכת השיקוע בסו .2
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קרקע פורייה ליתושים ומזיקים אחרים. יש להוציא מכתב  אסון. כמו כן מים המצטברים במקום מהווים

 .ירקון בנושא לאגודה ולרשות ניקוז

מגיעות למקום וכמו כן  ותבסוף הרחוב קיים בית אריזה אשר פועל רוב שעות היממה, משאיות רב .3

התושבים במקום. האם ניתן לפעול  נערמים שם ארגזים רבים בגובה רב. הנ"ל מהווה מפגע מבחינת

 .לטובת שינוי המצב הקיים

רכש בית /מגרש במושב חתם על הסכם תושב עם האגודה שידוע לו שהישוב  יש לזכור שכל תושב אשר

 .חקלאיתבו מתקיימת פעילות  הינו ישוב חקלאי

 

 דודי קרטיס

***   

1.11.2007 

 .השתתפו: דוד קרטיס, ישראל אברמסון, יוסי שוב ועמרי פירעם

 דקלה קריץ שפירא, אורי רובינשטיין ,נעדרו: טובה גלזר

 אלא רישום עיקרי הדברים הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה

 

 :על סדר היום

 אנדרטת השואה .1

 2008 תקציב .2

 ועדת ביקורת דו"ח .3

 הנצחה/תרומות/מועדון התרבות .4

 שונות .5

 

 :דיונים והחלטות

 

שיחה אקראית עם הגב' ורדה דיין הועלה הנושא  הנושא נידון כבר בעבר, ולאחר –אנדרטת השואה .1

 .שונות שוב בפורום צופית. פורסמו דעות

 .מכובד ים אתרחברי הועד בדעה אחת שיש להשאיר את האנדרטה במקומה אך להשקיע ולהק

לאנדרטה הקיימת יחד עם  שביל אבנים, מהכניסה הסמוכה לגן השעשועים -הועלה רעיון לבצע מעבר 

 .בכפוף התקציביות ,ריצוף האזור באבני אקרשטיין קטנות והקמת ספסל מאבן במקום

קט מתוך וישראל אברמסון. תקציב לפרוי החלטה: חברי ועדת אנדרטת השואה יהיו יוסי שוב, דודי קרטיס

 .עם מספר אנשים ויעביר המלצתו לביצוע, לועד תב"ר תשתיות. יוסי, לאור עיסוקו בתחום, יתייעץ

לאישור המועצה. אפרת תעביר את הפורמט המוצע ע"י המועצה  יש להעבירו בהקדם – 3112תקציב .3

 .הגבייה השנתית לחברי הועד, בצרוף תחזית

דעתם בנושא. פורמט של  יב על מנת שהתושבים יביעוהתקבלה ההצעה להעביר לתושבים הצעה לתקצ

יחידות על פי הסעיפים. )באחריות  111תקציב )מספר סעיפים בלבד( יחולק לתושבים, התושבים יחלקו 

 .(יוסי בחירת הסעיפים הרלוונטים

 עמרי סקר את עיקרי הדו"ח בפני הועד. הדו"ח הועבר לעיון חברי הועד ונמצא –ביקורת  דו"ח ועדת.2

 .במזכירות לעיון התושבים

 .בנושא נושא שהועלה כבר בעבר ויש לקבל החלטה –הנצחה/תרומות .4

ספרייה, ארון הקודש גן ) לטובת מטרה מסוימת₪(  1211החלטה: ניתן יהיה לתרום סכום כסף )מינימום 

 "..סיועם שלכדוגמאת "ארון הקודש נרכש ב שעשועים וכד'(. התרומות יצוינו על גבי לוח שייתלה במועדון

 .דודי ינסח קריטריונים להנצחה

 דודי: שמאי אלוף פונה מפעם לפעם אל יו"ר הועד בנושא מגרש הספורט בבית הספר. מציע – שונות.5

 .לכתוב לתושב מכתב המסדיר מערכת היחסים בין הועד לתושב

 .חברי הועד טרם החלטה על שליחתו החלטה: המכתב יועבר לעיון

 

 עמרי פרעם

*** 
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18.9.2007 

יוסי שוב ועמרי  ,השתתפו: ישראל אברמסון, דוד קרטיס, טובה גלזר, אורי רובינשטיין , דקלה קריץ שפירא

 .פירעם

 .רשמה : אפרת ציר כהן

 

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

 

 :על סדר היום

 הספר הרחבת בית .1

 שונות .2

 

 :דיון והחלטות

 

 .הנבחרת ומאחל המשך שיתוף פעולה פורה בין הועדים הועד המקומי מברך את הנהלת האגודה

 

בין האגודה למועצה ובמועצה בהשתתפות הועד המקומי וכן עם תושבי  לאחר מספר פגישות בנושא. 1

 .בנושא המושב יש לגבש החלטה

הקמת קיר אקוסטי  – על השקטדקלה: אנחנו צריכים לשמור על אינטרס תושבי המושב בין השאר שמירה 

 .ומציאת פתרון תחבורתי. כמו כן יש למצוא פתרון תחבורתי

  תפקידו העיקרי של הועד המקומי הוא ייצוג רוב התושבים תוך :יוסי

וייפגע באופן קיצוני. כדאי לוועד המקומי לתמוך בנושא תוך ניסיון לקבל כמה  התחשבות במיעוט שייתכן

 ות רבה לכך שנציג של המושב יהיה בכל הדיונים המתקיימים בנושא. מציעמהמועצה. יש חשיב שיותר

 לשלוח מכתב למועצה שהועד המקומי בעקרון תומך בהרחבת בית הספר יחד עם זאת על המועצה

  .'להתחייב למספר נושאים כמו תחבורה, מספרי ילדים וכד

ושא הסדרי התנועה ושמירה הספר תוך התחייבות של המועצה בהסכם בנ טובה: תומכת בהרחבת בית

 .לשטח פתוח על יחס בין שטח בנוי

 .ישראל, דקלה ואורי תומכים בנ"ל

  לשמור גם על המיעוט שנפגע. נפגש בעבר עמרי: אנחנו כועד מקומי צריכים

  אינו מודע לסבל הנגרם מבית עם התושבים שגרים בסמוך לבית הספר. הכלל

 .הנ"ל בתושבים הספר. מתנגד להרחבת בית הספר תוך פגיעה

ינסח מכתב לראש  החלטה: לאחר מספר פגישות שהתקיימו בנושא גובשה ההחלטה הבאה: דודי קרטיס

 :המועצה ובו הנקודות הבאות

באזור והסדר חנייה. הגבלת מספר התלמידים והתחייבות  הקמת קיר אקוסטי, מציאת פתרון תחבורתי

 .(ללא מבנים) להשארת השטח המצורף כשטח פתוח

 :ונותש.2

במועדון הנוער יפקח גם על הפיתוח. נערך מכרז  דודי: חן מפקח הבנייה –מכרז פיתוח מועדון התרבות •

(, 11%הצעתם. נבחר הקבלן הזול ביותר )הפחית את הצעתו ב  קבלנים הציעו את 4לעבודות הפיתוח, 

יתבצע ע"י גנני  המבנה. הקבלן יבצע את עבודות העפר בלבד והגינון הקבלן שביצע את עבודת בנית

 .הייתה הנמוכה מבין ההצעות המושב אשר הצעתם

 .במקום דודי מבקש לציין שמתנגד להקמת מתקני שעשועים

 .עמרי מצטרף להתנגדות

לבחירת קבלן המיזוג לשם קבלת ההשתתפות של  מחויבים לקבל את אישור המועצה –ריהוט ומיזוג 

עבור ריהוט וזאת בנוסף לסכום ₪  11,111ב משתתף  מפעל הפיס –מפעל הפיס. ריהוט המועדון 

 .לבצע את ההזמנה באמצעות המועצה הראשוני שהם מעבירים. יחד עם זאת, יש

במגרש הספורט. השנה תהיה הופעת  20.10.07 חג המעלות יתקיים במושב צופית ב –חג המעלות •

 .מחנאות מדריכים יחד עם בניית מתקני

נוספת לבית הספר,  יבת הועד, יוזמה להכנסת תוכנית לימודיםהנושא הועלה כבר בעבר ביש –תל"ן •

שישתתפו במימון. במידה ותהיה  אחרי שעות הלימודים במימון ההורים. נעשתה פנייה לועדים המקומיים

 .כנגד השתתפות של הועדים ראש המועצה יעביר השתתפות של המועצה

 .הועד החליט בינתיים שלא להשתתף בתוכנית –החלטה 



4 
 

 
4 

 

 פירעם עמרי

*** 
7.9.2007 

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

 מיכה דנציגר, יו"ר האגודה :מוזמן

 עיקרי הדברים : הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישוםהבהרה

 

 .הספר הישיבה זומנה בדחיפות רק לצורך נושא הרחבת בית

 

 .ההצעה העומדת בפני הועד היוםדוד הציג את עיקרי 

 .ההצעה מנקודת ראות האגודה מיכה המשיך בהצגת

 

 .דקלה מעלה מספר תהיות ושאלות

תומך בהרחבת ביה"ס, בהתאם להצעה שהועלתה שעקרונותיה הועברו בדוא"ל לחברי  הוחלט: הועד

 :בכפוף לתנאים להלן הועד וזאת

 .הסדרת המטרדים לשכני ביה"ס .1

 .שנים 2נשלחים ילדים לביה"ס לישובים הסמוכים בלבד תוך  בים מהםהגבלת הישו .2

 .לועד סכום גבוה יותר .3

 

 עמרי פירעם

*** 

24.7.2007 

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

 .נעדרו: יוסי שוב , דוד קרטיס

 .גיל אורחים: סיגלית פוקס וסמדר עין

 .שמה : אפרת ציר כהןר

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

 

 :על סדר היום

 .2006 אישור דו"חות כספיים לשנת .1

 מועדון התרבות .2

 הנצחה .3

 שונות .4

 

 :דיון והחלטה

 .במושב והניקיוןגיל הגיעו לישיבה להעלות את נושא הגינון -סיגלית פוקס וסמדר עין התושבות

הפסל ועוד. יחד עם זאת  ,סיגלית: מבקשת לציין שנעשו ונעשים דברים מאד יפים במושב כמו הפטריות

 .מצב הגינון והניקיון, לדעתה, לא טוב

 –השקייה בערוגות, גיזום גובה בעדניות והחלפת צמחים. ברח' הברוש פינת האילנות  יש לבצע בדיקות

 .ציבורי שאינו מטופח שטח

שיאסוף אשפה לשקיות מכל רחבי המושב.  נושא הניקיון יש לאסוף אשפה מהרחובות. ניתן לקחת עובדב

 .להקשר עם קבלן חיצוני שיבצע את הניקיון הנקיון שמתבצע ע"י החצרן, במפוח, אינו מספק. יש

 ההשקייה. עליהם לבדוק את ההשקייה באופן סדיר ולבצע עמרי: קיים נוהל חדש עם הגננים בנושא

אך אנו נתקלים בנזקים שנגרמים מחבלות, גניבות וכד'. יבוצע גינון  ,תיקונים בהתאם. יש עדיין כשלים

 .המדובר מיידי בשטח הציבורי

ידניים. הניסיון לא הביא  נעשה ניסיון לתגבר את הניקיון ברחובות באמצעות רכב טיאוט נוסף ועובדים
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 .לתוצאות המבוקשות

 .התושבות נענו להצעה ,גינון הוצע לתושבות להצטרף לועדת

 

 .והתייחסות. החלטה תתקבל בדוא"ל . דקלה בקשה לקבל עותק לשם בדיקה3112דו"חות כספיים .1

נושאים: פונקציונליות המבנה, הריהוט המבוקש,  מועדון התרבות: על הועד המקומי להחליט במספר.2

 .פיתוח

ני היה להעמיד במרכז המבואה דגם מיניאטורי חדר הנצחה, הרעיון הראשו ישראל: במבואה תוכנן להקים

הכיסאות יכולים להיות מאוחסנים בממ"ד. באולם אחד  –הקיים בבית העם מספק  של המושב. הריהוט

 .הקודש הכנסת, ארון הקודש ימוקם בהתאם לתוכניות וכן יש לרכוש ארון ספרים לספרי ימוקם בית

 .דקלה: יש לקבוע חדר לחוגים וחדר לימי הולדת

 .התנגדותם לכך שהנוער יעשה שימוש במקום רוב המשתתפים הביעו את

תושבים המעוניינים יתרמו סכום כלשהו למועדון תמורתו יקבלו  .הנצחה: הועלה רעיון הנצחה בתשלום.3

 "...נתרם ע"י" :ציון על לוח קטן ממתכת

ת הכנסת, ע"י רכישת שנעשה בבי אורי: כל מי שמוכן לתרום, התרומה מבורכת. ניתן לעשות זאת כפי

 .'ספרי קודש וכד

 ישראל: מתנגד

 .על גובה סכום התרומה טובה: צריך להחליט

 .דקלה: יש לקבוע סכום מינימלי לתרומה

 .החלטה בנושא תוך שבועיים. ההחלטה תתקבל באמצעות הדוא"ל החלטה: יש לקבל

 :שונות.4

א הקמת עמותת הורים שתפעל ליד עמרי הוזמן להשתתף בפגישה שהתקיימה בבי"ס בנוש – בית הספר

 .היזומה לפעילות₪,  11,111מכל ילד וכל ועד מושב ישתתף ב ₪  11הועלתה הצעה לגבות  .ביה"ס

מעוניינים להמשיך להפעיל  התקיימה פגישה בהשתתפות עמרי ויפתח ורנר. מפעילי הסוכנות אינם –דואר 

בבקשה לוותר על שכ"ד לשם העברתו  גודההסוכנות. הסכימו להמשיך עד שיימצא מחליף. עמרי פנה לא

 .לבקשה למפעילים. למיטב ידיעתנו האגודה סירבה

 1%העלאה של  לאחר למעלה משנתיים שאפרת מועסקת בועד המקומי מתבקשת –משכורת מזכירה 

 .למשכורת, בהתאם לתנאים שסוכמו טרם התחלת עבודתה

 .שרת פה אחדלמשכורתה של אפרת ציר כהן מאו 5% החלטה: העלאה בגובה

 עםעמרי פיר

*** 
 

29.5.2007 

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

  נעדרים: טובה גלזר, אורי רובינשטיין

 .(3תושבי רח' השדרה )סעיף  –ועומר היימן  אורחים: גיא סמט, עופר מנקס

 .רשמה : אפרת ציר כהן

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

 

 :היום על סדר

  קייטנת צופית .1

 בעיות תחבורה במושב/ שער מזרחי .2

 עדכון – מועדון תרבות .3

 הרחבת בית הספר ותלונות התושבים הגרים בסמוך .4

 גנ"צ .5

 .שונות .6

 

 

 :דיונים והחלטות

בשנה  21חניכים לעומת  01במושב. השנה יהיו כ  קייטנה השנה בדומה לשנה שעברה תתקיים.1
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המד"בית תהיה המנהלת בפועל, מיכל קדוש אחראית פדגוגית  הגר –מנהלי קייטנה 3שעברה. יועסקו 

ה(. מאחר ומספר המשתתפים גדל, תפעלנה –קבוצות, כיתות א  1הקבוצות ) מדריכים ידריכו את 13ו

 לספרייה בו תתקיימנה פעילויות נוספות. תקציב הקייטנה יהיה כ וכן יוקם אוהל סמוך קבוצות בספרייה

130,000 ₪. 

 .הנוספים הנדרשים לקייטנה רישיון להפעלה, מאושר ע"י משטרת ישראל, משרד החינוך והגורמים

כבר בשנה שעברה, יוזמת הורים  נושא נוסף שהועלה ע"י דקלה: העסקת סייעת לגן הדר. הנושא הועלה

במימון ההורים. ההורים אינם יכולים להיות  ,לתגבר את צוות הגן –שירותיה של סייעת נוספת לשכור את 

המקומי להיות המעסיק. חוזה ייחתם עם הסייעת.התשלומים  המעסיק בפועל ולכן יש צורך באישור הועד

 .הועד ותשלומי ההורים ישולמו ע"י המועצה כנגד תשלומי

המועצה, כנגד תשלומי הורים אשר  ברו מהועד המקומי באמצעותהחלטה: אושר שהתשלומים לסייעת יוע

 .ייגבו ע"י ועד ההורים

 :במושב בעיות התחבורה.2

החמיר בתקופה  יוסי: לפני למעלה משנה ביקש לבדוק תוספת במפרים בסוף רח' השדרה, המצב

ת את שוב לעלו האחרונה לאחר סגירת השער המזרחי ופתיחתו באמצעות הטלפון הסלולרי. מבקש

בסוף רח' האילנות וסוף  הנושא של הוספת הבמפרים, יש לפנות ליועץ/מהנדס תנועה להוספת במפרים

באופן מלא( יועץ תנועה שימפה את כל  רח' השדרה. כמו כן, מציע לשכור שוב )החלטה קודמת לא יושמה

 .הצעה לפתרון תחבורתי כולל תוכניות התנועה של הישובים הסמוכים למושב יחד עם

נוסעים במקום במהירות גבוהה מאד  ופר מנקס: מבקש להדגיש שהמצב היום מסוכן מאוד, נהגיםע

מבקש להוסיף שילוט כדוגמת "זהירות ילדים  .המסכנת את חיי התושבים. ילדים רבים צועדים במקום

שהשער לא ייפתח עד הסוף כל פעם אלא ייעצר באמצע  בדרך". כמו כן מבקש לבדוק האם יש אפשרות

 .העוברים רך על מנת להקטין את מספר הרכביםהד

והגשה לאישור משרד  עמרי: כל שילוט נוסף, בדומה לבמפרים, מחייב שינוי מפת התמרור במושב

עלולה להיות מסוכנת  ועדת התמרור של המועצה. פתיחת השער עד לכדי מחצית הדרך –התחבורה 

שנגרם עקב סגירת השער על ידו של הולך  ין נזקלעוברים דרכו. לפני מספר שנים הוגשה תביעת נזיקין בג

 .דפוס פעולת השער רגל אשר נפצע עקב כך. לא נראה לי נכון לשנות

במפרים בסוף רח' השדרה וסוף רח'  החלטה: הועד המקומי יפנה לדני ואלין אשר יכין תוכנית להוספת

 .האילנות אשר תוגש לועדת התמרור לאישור

 

  – "עוקף תשלו"ז" כביש

בנושא תכנון כביש סמוך למושב.  י: לפני כשבועיים פנו נציגי שכונת תשלו"ז החדשה לועד המקומידוד

מסלולים. הכביש יהווה יציאה  4צופית ויהיה בן  לדברי נציגי השכונה הכביש המתוכנן ימוקם סמוך לשטח

במידה ויוקם כביש סיוע ואולי חבירה יחד לפעולה כנגד התוכנית.  מהשכונה לכיוון ציר המוביל. מבקשים

 .דבר שיפתור את מצוקת התחבורה הנכנסת למושב –עוקף ניר אליהו  ייתכן ויתחבר לכביש

 .מ' לטובת הכביש. תוכנית שלא יצאה אל הפועל 7להעביר לתחום שיפוט כפ"ס  בעבר האגודה הסכימה

 ,ושב. כמו כןלפנות למומחה בנושא אשר יבדוק את כל התכניות שיש לרשויות הסמוכות למ יוסי: יש

 ..התוכניות להתייעץ עם זאב סער אשר מקורב לנושא, שימליץ על יועץ תנועה שיכול למפות את מצב

עד לישיבת הועד הבאה.  ,החלטה: ישראל ואפרת יפנו לעיריית כפ"ס לקבלת פרטים על הכביש המתוכנן

 .תנועה במידה ולא יהיה מידע בנושא הועד יפנה ליועץ

הנוף שתכנן את הפיתוח  בינתיים לא הוחלט בנושא הפיתוח. נעשתה פנייה לאדריכל –מועדון התרבות .3

הצעה לשכ"ט. כבר שולם לו ע"ח  במקום במסגרת המכרז לפני מספר שנים, מר נתי אפל, אשר יעביר

גיבוש תוכנית וכתבי כמויות, נצא למכרז.  . לאחר4/14ו 2/12בתאריכים: ₪  11,111התוכנית סך של כ 

תוכנית בהתאם –והשבילים במקום בעזרת "תב"ר הכיכר"  ון לקבל את הסיוע בפיתוח המדרכותנעשה ניסי

  .הועברה לועדת התמרור לאישור

  :לסיכום התב"רים

  .המקומי מהועד 71,111ממשרד התחבורה ו ₪  111,111א.תב"ר הכיכר 

 .עד המקומיהו השתתפות₪  111,111עבור עבודות פיתוח ותשתיות כנגד ₪  311,111ב.סך של 

 .המועדון בבניית₪  111,111ג.התחייבות הועד עוד לפני מספר שנים להשתתפות של 

 .יש לקחת בחשבון הוצאות ריהוט, מיזוג המבנה , פיתוח וגינון

 .שנקבל את הצעתו של האדריכל תתכנס ועדת המועדון לדיון בנושא לאחר

רית בנוכחות ראש המועצה, יו"ר האגודה, התקיימה פגישה במועצה האזו 1.5.07 ב –הרחבת בית ספר .4
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לוריא ועמרי פירעם, בנושא הרחבת שטח בית הספר, תוך החלפת שטחים. הוצע למשפחת  ב"כ משפחת

 בעלי משק העזר הצמוד לבית הספר להחליף את מגרש למגרש אחר במושב. מאחר ומדובר – לוריא

סוף  גרש בשטח החום שנמצא לקראתב"שטח חום" הציע ראש המועצה מר מוטי דלג'ו להחליף את המ

בשינוי תב"ע(  רח' האילנות )השטח בו נשתלו בט"ו בשבט חורשת עצים(. בתמורה להחלפה זו )הכרוכה

 .מגרשים 3מגרשים לבנייה ומשפחת לוריא גם היא תקבל  3תקבל האגודה 

 .בנושא מאחר ומדובר בשטח חום שנמצא באחזקת הועד המקומי, על הועד המקומי להחליט

 .פרוטוקול הישיבה האמורה במועצה, מצורף ומהווה חלק מפרוטוקול זה

 הועד המקומי צריך לקחת בחשבון את טובת כלל התושבים, ייתכן וכדאי לקיים אסיפת תושבים :יוסי

 .בנושא

לשמור על השטחים  דודי: מביע התנגדות להחלפת השטחים יחד עם זאת בעד הרחבת בית הספר. יש

 .יש במושבהירוקים המעטים ש

 

המקומי מצד התושבים הגרים בסמוך לבי"ס, בנושא המטרד הנגרם מבית  כמו כן, התקבלה פנייה לועד

התחבורה, האוטובוסים אשר לא מדממים את מנועם בעת ההמתנה, פעילות  הספר. הרעש, בעיות

 .'מאוחרות וכו במגרש הספורט בשעות

 .מביה"ס את הבעיות הנגרמות החלטה: עמרי ייפגש עם התושבים לשם ניסיון לפתור

 

  – גנ"צ.5

העברת הכספים מגן חיים לצופית )איזון תקציב  לפני כשבועיים התעורר סכסוך עם גן חיים בנושא –דודי 

3112). 

בין איריס קרטיס, חברת ועדת הנוער לבין יו"ר ועד מקומי גן חיים, מריק  התקיימה שיחה מאד לא נעימה

 .יטה איריס להתפטר מועדת הנוערשיחה זו החל עפרון. בעקבות

לגן חיים, גן חיים  1.2.17שההתנהלות הכספית תעבור החל מה  לאחר השיחה עמרי סיכם עם מריק

 .3112לאיזון תקציב  מקדמה₪  1111תעביר סך של 

 יו"ר ועד מקומי, עמרי פירעם

*** 

17.4.2007 
 .ועמרי פירעם רובינשטיין , דקלה קריץ שפיראהשתתפו: ישראל אברמסון, דוד קרטיס, טובה גלזר, אורי 

  נעדר: יוסי שוב

 .רשמה : אפרת ציר כהן

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

 :על סדר היום

 מזרחי שער.1

 מועדון התרבות.2

 שונות.3

 :דיון והחלטות

שיתוף פעולה  –"אבנים" בבית העם שבמושב דקות לאחריה מתקיימת הצגת  41הישיבה היום התכנסה ל

 .המושבים של שלושת

 .כל ההכנות לפתיחת השער המזרחי הושלמו-שער מזרחי . 1

עיריית כפ"ס התקבל במזכירות המאפשר, מבחינתם, את סגירת השער. יחד עם זאת  מכתב מסגן ראש

המועצה  התחבורה. הסיכום עם שהסגירה אינה חוקית, לשער אין היתר בנייה ואין אישור ממשרד יש לציין

לפנות למזכירות  ועיריית כפ"ס הנו, שתושבים משכונת תשלו"ז אשר יבקשו לעשות שימוש בשער, יוכלו

 .להסדיר את הנושא

ועדת תמרור בהשתתפות המושב, להמתין עם  מתקיימת ישיבה של 33.4.17עמרי מציע, שמאחר וב 

 .ישורהא סגירת השער עד לאחר התכנסות הישיבה ולאחר

 .פוליטיים טובה: מבקשת לציין שעמרי מנסה לסכל את סגירת השער, מטעמים

 .לאישורה של ועדת התמרור החלטה: הועד המקומי החליט ברוב דעות )בניגוד לדעתה של טובה( להמתין

 .הנושא לא הועלה מחוסר זמן. 2
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 :. שונות2

הערוגות  .ל הניקיון והגינון במושבמבקשת לעלות את נושא הגינון, אנשים רבים מתלוננים ע :טובה

 .מוזנחות, עשבייה רבה ולכלוך

 .(בנושא, התושבים המתלוננים )ע"י טובה החלטה: בישיבת הועד הבאה יוזמנו לדיון

 :צהרון

במהלך חוה"מ פסח לשם עריכת המכרז. הועדה רשמה והעבירה את  דודי: ועדת המכרזים התכנסה

כל חברי הועד. לאחר סיכום המכרז הודיעה אחת מהמציעות על המושב ול פרוטוקול הישיבה למזכירות

 ע"י ועדת המכרזים לבטל את המכרז. בנסיבות אלו לא יהיה צהרון בגן הילדים בשנת פרישתה ולכן הוחלט

 .הלימודים הבאה

 םעמרי פירע

*** 

 
20.2.2007  

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

 נעדרה: טובה גלזר

 .רשמה : אפרת ציר כהן

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

 

 :על סדר היום

 (מועדון התרבות) תב"רים .1

 צהרון .2

 (רובינשטיין סלילת דרך מקבילה לרח' האילנות )אורי .3

 שונות .4

 

 :החלטות ודיונים

 תב"רים.1

תב"ר  3117מוטי דלג'ו שיחת טלפון עם עמרי בה הודיע שהמושב יקבל במסגרת שנת  לפני כשבוע קיים

עומד  "כמו כן, תב"ר "הכיכר₪.  111,111כנגד השתתפות של הועד המקומי בסך של ₪  250,000 בגובה

המקומי  הועד השתתפות הועד המקומי. בישיבה האחרונה של₪  71,111מהמועצה ו ₪  111,111על 

למועדון התרבות  הוחלט לפנות למהנדס התנועה מר דני ואלין שיגיש הצעה לפתרון תחבורתי סמוך

ואלין בה סוכם שתוכניות  הנבנה ברח' הקשת. התקיימה פגישה בהשתתפות מהנדס המועצה ומר דני

ה יבוצע הועד המקומי להחליט מ יועברו לאישור משרד התחבורה, לקראת סוף חודש פברואר. על

 .במסגרת התב"רים

מתחיל שלב ביצוע עבודות הגמר. התחייבות המושב להשתתפות  שלב השלד הסתיים –מועדון התרבות 

וזאת בנוסף להוצאות הפיתוח והריהוט שעל הועד להשלים. יש ₪  150,000 בפרויקט עומדת על סך של

 .כל ההתחייבויות הנ"ל במסגרת התקציב לקחת בחשבון את

שניתן בעבודות הגמר, כמו כן רואה חשיבות בהקמת  את הסכמת הועד המקומי לחסוך ככלעמרי ביקש 

 .ועדה לנושא מועדון התרבות

 עמרי הוסמך לחסוך כמה שניתן בעלויות המבנה והפיתוח. ועדה לנושא מועדון התרבות: יוסי :החלטה

 .מהחברים תקפה 2טה של שוב, דקלה קריץ שפירא, עמרי פירעם, ישראל אברמסון ואפרת ציר כהן, החל

עמרי מבקש להעלות את הנושא  .צהרון: לפני למעלה משנה הועלה נושא הצהרונים בגן הדר במושב.2

סוכנות הדואר( אך יופעל ע"י מפעילות  לדיון. הועד המקומי יהיה המפעיל הרשמי )בדומה להפעלת

שימוש במבנה הגן, אשר ישולם עבור ה₪(  1111בתשלום ) חיצוניות. הועד המקומי יתחייב מול המועצה

 .(המפעילות מול הועד המקומי ע"י המפעילות )תהיה התחייבות של

לציין שתתכן ותהיה בעיה עם ילדי ביה"ס  דקלה: מבקשת לפרסם את הנושא לקהל הפוטנציאלי, מבקשת

שם  –ילדים, בעוד היום הם הולכים לבתים פרטיים  אשר לא ירצו להשתתף בצהרון שמתקיים בגן

 .רגישים בנוחמ

 : לרח' האילנות סלילת דרך מקבילה.3
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לרח' האילנות בשטח  אורי: לשם הסטת הרכבים מרח' האילנות מבקש לבחון סלילת דרך מקבילה

 .החקלאי

את הזרימה והסחף ויגרום לבעיות בשטחים  ישראל: קימת בעיית גבהים שבמידה ותיסלל דרך, היא תסיט

 .אדמ החקלאים, מדובר בהוצאות גבוהות

 :שונות.4

  פיתוח שטח ציבורי

ירוק, כמופיע בתכניות. לאור פניות תושבים, נעשתה פנייה  ברח' השדרה פינת רח' הגפן מתוכנן, שטח

המושב מבקש לטעת במקום חורשה קטנה. לבקשתו ותוך הבנת  .למשתמש בשטח כיום כדרך מעבר

 .מרץ הצרכים, החורשה תוקם בסוף חודש

 .שבים הגרים בסמוך לשטח המיועדהחלטה: מכתב יישלח לתו

  ביקורת

גרוסגליק  אלו מבוצעת ביקורת פנים מטעם המועצה ע"י משרד לביטוב מרחובות ע"י רו"ח ליאת בימים

 .כבר נפגשה עם עמרי ואפרת ולמעשה החלה את עבודת הביקורת

 .המזכירה חשיבות רבה בעריכת הביקורת ללימוד ושיפור התנהלות הועד המקומי ו/או עמרי: רואה

  :קבורה

המקומי מקבל דמי קבורה מהביטוח הלאומי  כידוע תושבי צופית נקברים בבית הקברות של המושב. הועד

לאמבולנס נחמן אשר טיפל בהעברת הגופה, טהרה, טיפול  שולמו עד היום₪  1711כ ₪.  3011בסך של 

ד המקומי מזוכה בסכום דמי נגבו במזומן ממשפחת הנפטר. מאחר והוע נוספים₪  1111בה וקבורתה. כ 

הלאומי, עליו לשאת בהוצאות הקבורה. נערכה שיחה עם הקבלן והובהר כי כל  הקבורה ע"י הביטוח

 .על הועד. בגיליון הקרוב של עלי צופית יפורסם נוהל קבורה בהתאם ההוצאות יחולו

 .בדיקה עם קבלנים נוספים לשם קבלת הצעות מחיר החלטה: אפרת תבצע

 :אנטנות

מהוועדה לתכנון ובנייה בנושא הקמת אנטנה סלולרית בתחום המוביל הארצי  קבל במזכירות מכתבהת

 .המזרחי של המושב. האגודה הגישה התנגדות לתוכנית סמוך לשער

אנטנות סלולריות לאחר קבלת אישור ממשרד התקשורת, במידה ועומד  , ניתן להקים23דודי: ע"פ תמ"א 

הפקיד כתב שיפוי וזאת במידה ונגרם נזק/ירידת ערך לבתים הגרים בסמוך החברה ל בתקנים. כמו כן, על

 האנטנה. הועד המקומי יכול להתנגד בטענה שהצבת האנטנה תפגע בנוף וכן במידה ואין צורך למקום

 .מוחלט בהקמה יש לבטלה

  .החלטה: דודי קרטיס יטפל בהגשת ההתנגדות

 מו על עמודי תאורה. התבצעה פנייה למועצה לבדיקתלציין שבמושב יש מספר אנטנות שמוק עמרי מבקש

אשר אמר  היתרים. יורם פלג ראש מחלקת איכות הסביבה הפנה את הועד למפקח הועדה לתכנון ובנייה

 .לפתוח בחקירה שהטיפול צריך להתבצע ע"י רב"ש המושב. על הרב"ש להגיש תלונה במועצה שתוכל

המקומי לא יפעל פיסית  בנושא, בכל מקרה הועדהחלטה: אפרת תפנה לרב"ש תומר האזה שיטפל 

 .להורדת האנטנות וימנע מכל פעילות לא חוקית

 

 עמרי פירעם

***  

23.1.2007  

יוסי שוב ועמרי  ,השתתפו: ישראל אברמסון, דוד קרטיס, טובה גלזר, אורי רובינשטיין , דקלה קריץ שפירא

 .פירעם

 .רשמה : אפרת ציר כהן

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

 

 :על סדר היום

 הכיכר תב"ר .1

 שונות .2

 :דיון והחלטה

הפגישה שנערכה במועצה האזורית בהשתתפות מהנדס  עמרי עדכן את חברי הועד המקומי על .1

בעקבות התחבורה מר דני ואלין, ישראל, עמרי ואפרת. הפגישה נערכה  המועצה מר אהרון יאסוביץ, יועץ
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לשינוי ייעוד כספי תב"ר הכיכר לייעוד שונה, תוך הבנה שמדובר בכספים שייעודם  מהלך שיזם ישראל

 :חלופות 2בטיחותי" תחבורתי. בפגישה הועלו " לפתרון

אזור בו יש מספר מבני ציבור )קופ"ח, סוכנות  –בית העם  ישראל מציע לבצע פתרון תחבורתי באזור

הקמת מדרכה, הרחבת הכביש, הפיכת הרחוב )העולה מרח האילנות סמוך  ,(הדואר, גן ילדים וספרייה

 .והסבת שטח הכורכר לשטח חנייה לגן הילדים( למדרחוב

מעין  –לרח' האילנות באבן משולבת מוגבהת  אפשרות נוספת היא ביצוע המשך של הרחובות הניצבים

 .(רוש ובית הקברותרח' הגפן, הדקל, הב) במפר רחב בכל יציאה לכיוון רח' האילנות

שהתקבל, אין התייחסות כספית לפיתוח האזור, ניתן לנסות לנצל  במכרז המועדון, כפי –מועדון התרבות 

 .פתרון תחבורתי למקום. הקמת חניות ומדרכות סמוך למועדון את כספי התב"ר למציאת

בו נוסעים במהירות  הקמת הבמפרים ברח האילנות, הפך להיות רחוב מאוד סואן יוסי: רח' השדרה, עקב

 חשוב להפר את רצף הנסיעה ברח' השדרה סמוך למועדון התרבות הנבנה, באמצעות הקמת אי .מופרזת

 .תנועה בסמוך או פתרון אחר, במטרה ליצור עקומות ברחוב

תחבורתי יחד עם שיפור אזור בית העם. לפני מספר חודשים אושר ע"י הועד  כמו כן, ניתן לשלב פתרון

יחד עם ₪  14,111עלות המדרכה היא כ  –שתוביל מרח' השדרה ועד לכניסה לבית העם.  ההקמת מדרכ

 .לפרויקט זה₪  21,111ניתן להקציב  –ושיפור הכביש  תאורה

 .האילנות ורח' השדרה ככביש מעגלי ולמצוא פתרון תחבורתי כולל 'דקלה: צריך להתייחס לרח

תנועה בשטח המועדון: כביש מזוגזג, מדרכה וחנייה מוסדרת. ולמעשה יקל  תוכנית דוד: מציע להגיש

 .בנושא הפיתוח באזור כספית

 .לאחריה ביצוע הזמנת העבודה החלטה: תעשה פנייה לדני ואלין לקבלת הצעה שכ"ט עבור תכנון

במייל יחד עם תאורה, הוצאה עד  תבוצע מדרכה בהתאם להחלטה קודמת שהתקבלה –בית העם 

 .₪ 21,111ל

 :שונות .2

 :עדכון

 . חברי הועד התבקשו להעביר3העבירה לעיון חברי הועד המקומי את דו"ח ועדת ביקורת  ועדת ביקורת

 .הערות במידה ויש

בשבט, שתילת חורשת עצים בסוף רח'  יתקיים אירוע לכבוד ט"ו 2.3.17אירוע ט"ו בשבט: ביום שבת ה 

 .שבכפר סבא ער קפלןהאילנות וכן פעילות עם מדריכי גנ"צ בי

השדרה, החלה במקום שתילה.  'פיתוח שצ"פים: לאחר הסדרת מעבר מים ע"י האגודה לשצ"פים בסוף רח

  .מ' של דשא -11במקום ו  בשלב ראשון נשתלו עצים ורוססו העשבים. בהמשך יישתלו שיחים

 

 עמרי פירעם

09/01/2007 

*** 

 .נשטיין, עמרי פירעםמשתתפים:טובה גלזר, ישראל אברמסון, אורי רובי

 .זקס ועדת ביקורת מוזמנת: ליליק

 .נעדרו:דקלה קריץ שפירא, דודי קרטיס ויוסי שוב

 ציר כהן רשמה: אפרת

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

 

 :על סדר היום

 32.13.12ו  31.11.12אישור פרוטוקולים: .1

 .המבנה חלטה בנושא השתתפות הועד המקומי בדמי השכירות לאגודה, בגיןקבלת ה –סוכנות הדואר  .2

 עדכון –שער מזרחי  .3

לישוב בשעות הלילה לשער הבאר, ע"פ בקשת יריב  דיון בנושא העברת הכניסה –שער כניסה למושב  .4

 .קרונטל

  3117לשנת  אזורי פיתוח –פיתוח  .5

 .שונות .6

 

 :דיון והחלטה
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  32/13/12וה  21/11/06 הפרוטוקולים מתאריךאושרו . 1

 סוכנות הדואר .3

 .המקומי בשכ"ד של סוכנות הדואר, וזאת לבקשת האגודה יש לקבל החלטה בנושא השתתפות הועד

לחודש, עד להחלטה אחרת. ₪  111בשכ"ד סוכנות הדואר על סך של  החלטה: הוחלט פה אחד להשתתף

 להעביר שיבולת ורנר תידרש

 .ספים עבור שכ"ד, לאגודהנו₪  250

 

 שער הכניסה למושב. 2

בעבר בתלונות שמתקבלות בנושא הרעש שנגרם בלילות מהשער והמצאות השומרים במקום.  הועד דן

 הכניסה לרח' הבאר אינה ישימה וזאת ממספר סיבות: הדרך צרה מדי, הדרך הינה צדדית וכן העברת

 .למושב לבדוק את עלות הקמת קיר אקוסטי בכניסהמדובר בשינוי "סדרי בראשית". יחד עם זאת יש 

ישימה, תיבדק אפשרות  החלטה: יישלח מכתב תשובה ליריב קרונטל שהנושא נבדק והעברת השער אינה

 .הקמת קיר אקוסטי

 

 וועדת שער מזרחי .4

התמרור האחרונה שהתקיימה במועצה: נציג משרד התחבורה, מר יוסי כהן, ונציג  עדכון מוועדת

 .אמיר הראל הבהירו חד משמעית שהמושב יתקשה מאוד לקבל אישור להפעלת השער מר המשטרה

מוכן  נפגש עם עמרי לפני כשלושה שבועות. הועבר אליו כל החומר בנושא השער. הועד המקומי זאב סער

על מרקם היחסים  להירתם ולסייע בכל יוזמה שיכולה לצמצם נפחי התנועה העוברים במושב, תוך שמירה

לקידום הנושא עם הגורמים  המצוי, בין ועד המושב למועצה האזורית. כפי הנראה, זאב סער פועל

 .הרלוונטים

 

 תב"ר הכיכר. 1

 .פגישה עם מוטי דלג'ו בנושא על אף הבקשה הכתובה שנשלחה ליו"ר המועצה עדיין לא נקבעה

ושא העברת כספי התב"ר פעם נוספת ליו"ר המ.א לשם קבלת הנחיות יותר ספציפיות בנ ישראל יפנה

 .אזור בית העם לטובת

 

 – מדרכת בית העם. 2

הגישה למבנה. בשלב זה נמתין עד לקבלת הבהרות מיו"ר  הועד נערך להמשך עבודות שדרוג דרכי

 .כספים המועצה באשר לקבלת

 

 גמר חשבון רחמים חדרי. 7

ם דמי תגמולים בתקופת גמר חשבון. במכתב דרישה לתשלו התקבל מכתב מההסתדרות החדשה, בנושא

המקומי הפריש מדי חודש עבור העובד, כספי תגמולים ופיצויים. כפי  העסקתו של רחמים באגודה. הועד

בתקופת העסקתו ע"י האגודה. לדעת עמרי על האגודה לשלם תשלום זה לרחמים,  הנראה, לא כך בוצע

 .בכספים שלא הועברו בתקופת העסקתו על ידיהם מאחר ומדובר

 

 :ונותש. 2

 ביוב •

  .מכתב מעיריית כפר סבא ובו דרישה לתשלום עבור ביוב = אחזקת הרשת והיטל הביוב התקבל

המקומי,  הועד פנה לאגודה בדרישה לתשלום עבור החיבור לרשת. האחזקה השוטפת תשולם ע"י הועד

 .כפי שעושה זאת באופן רציף מיום הפרדת הועדים

דמי ההיטל החד פעמי בתוך סכום דמי הפיתוח, ולכן עליה לשלם האגודה גבתה  עמרי מבקש להבהיר, כי

 .לעיריית כ"ס. הועד פנה בנושא זה ליו"ר ועד האגודה הסכום

  – עלי צופית •

את הפקת העלון הבא. חברי הועד מתבקשים לסייע . הנושאים שיועלו בין השאר: פרויקט  ליליק תרכז

 .= עדכון בנושא סגירתומושבים, תקציב הועד המקומי, אתר הפסולת  מים

 

  עמרי פירעם

 יו"ר הועד המקומי


