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  8002 משנת פרוטקולים

 3112הועתקו ונערכו בינואר  הפרוטוקולים שהתפרסמו באתר המושב

 

 3עמ'      28.7.2008 2עמ'       11.3.2008 4עמ'       14.2.2008 5עמ'         1.1.2008

   1עמ'     25.11.2008 1עמ'       28.9.2008
 

25.11.2008 

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

 נעדר: אורי רובינשטיין

 .רשמה : אפרת ציר כהן

 

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

 

 

 :על סדר היום

 2009 תקציב

 

 :דיון והחלטה

עם בקשות לתקציבים ותוכניות עבודה, ע"י  לפני הישיבה הועברה הצעת התקציב לחברי הועד לעיון יחד

 .גנצעיר ועדת הנוער,ועדת תרבות וועדת

 .אינה שווה על העלות ני והתמורהעמרי ביקש לבטל את סייר הלילה. לדבריו סעיף הביטחון גירעו

 .ההצעה עולתה להצבעה ונדחתה

  ההצעה המצורפת ומהווה חלק בלתי נפרד אושר ע"פ 3112החלטה: תקציב 

 :מפרוטוקול זה, בסייגים הבאים

 ,₪ 15,111תקציב הנוער לא שונה משנה שעברה על אף בקשת ועדת הנוער להגדיל סעיף זה ב  סעיף

 .נוער יועבר לטובת סעיף₪  15,111תהיה בזכות, סך של  3112היתרה בשנת הוחלט פה אחד שבמידה ו

במועדון הנוער  לטובת הפעלת גנצעיר₪  0111סעיף תקציב גנצעיר: אושר ברוב קולות תקציב של 

מבחינה תוכנית ומבחינה  במושב. תנאי להעברת תקציב זה הקמת ועדה לנושא זה שתפקח על הפעילות

תרכז דקלה הטיפול בנושא. כמו כן, גן  ,נציגים מכל מושב. עד להקמת וועדה שכזו 3כספית. בוועדה יהיו 

 .חיים בנושא(. תקציב זה מופרד מתקציב הנוער חיים תתחייב להעברת תקציב זהה )קבלת מסמך מגן

 

 עםיו"ר ועד מקומי, עמרי פיר

*** 

28.9.2008 

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

 קרטיס, יוסי שוב ואורי רובינשטיין נעדרו: דוד

 המקומי מוזמן: רו"ח אבי מג'ר, רו"ח הועד

 .רשמה : אפרת ציר כהן

 

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

 :על סדר היום

 2007 אישור דו"חות כספיים לשנת .1

 

 :דיון והחלטה

 .2007 בי מג'ר סקר ופרט על הדו"חות הכספיים לשנתרו"ח א .1

  , עותק3110החלטה: הועד המקומי אישר את הדו"חות הכספיים לשנת 
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 .יועבר למועצה האזורית לידי גזבר המועצה מאושר

 פירעם יו"ר עמרי

*** 

28.7.2008 

 .שוב ויוסיהשתתפו: טובה גלזר, דוד קרטיס , אורי רובינשטיין, עמרי פירעם, ישראל אברמסון 

 נעדרה: דקלה קריץ שפירא

 .אורחות: אפרת בק ואופיר לזר

 .כהן רשמה : אפרת ציר

 

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

 

 :על סדר היום

 יול"א בחינת אפשרות של צהרון במידה ולא יהיה .1

 מאזן תקופתי –תכנון וביצוע  –תקציב  .2

 ועד מקומיבחירות  .3

 הענות אפרת לבקשת הועד המקומי לעבור לעבודה בהיקף מלא .4

 מעבר בית כנסת .5

 שונות .6

 

 :דיון והחלטות

ועד מקומי כדי להעלות את נושא בחינת צהרון בגן  אופיר לזר ואפרת בק ביקשו להגיע לישיבת –יול"א  .1

 .דרךמסגרת יול"א לא תצא ל הדר או דקל במידה ויוזמת המועצה לנהל

אשר ביקשו לנסות לפתוח צהרון באחד מגני  עמרי דיווח למשתתפים על יוזמה ופגישה עם מספר תושבות

שנתקלנו בנושא בשנה שעברה כשניהלנו מכרז להפעלת  הילדים במושב. סקר בפניהם את הבעייתיות

לצהרון.  ילדים מבקשים להירשם 21לדבריהן כ  –של הורים  הצהרון. האמהות התבקשו לבחון נכונות

מדור גנים במועצה לבדוק האפשרות. סימה עדכנה ביוזמה חדשה של  נעשתה פנייה לסימה דודמן ראש

יול"א במועצה כאשר מושב צופית יהיה בין הישובים הראשונים להפעלת השרות.  הפעלת גני –המועצה 

 .ההורים שמעוניינים ביול"א , קידום הנושא תלוי במועצ 33לסימה רשימה של  הועברה

 .עמודים צהרון המחייב לבצע מכרז לקביעת המפעילים אינו ריאלי בלוח זמנים קצר בו אנו קיום

ליצור קשר עם המועצה  לסיכום, אנו נהיה בקשר עם סימה לבדיקת הנושא, ההורים המעוניינים מתבקשים

 .ימים תעשה בחינה נוספת תוך כעשרה –ולהביע את נכונותם להירשם 

מחירי המים באופן  החריגה נגרמת עקב עליית –חריגה בסעיף גינון ומים  – תקציב מול ביצוע .2

  .במחיר הגבוה מהתקציב משמעותי )מעל לפי שניים( וכן עלות עבודת הקבלן אשר זכה במכרז

  .החלטה: באחריות דודי בדיקת הנושא מול ועדת מים

שהתקיים.  ת וכן ערב נשיםתרבות: חריגה בתקציב עקב מסיבות העצמאות שלא נחגגו השנים קודמו

 . ועדת תרבות מבקשת תוספת תקציב –למושב  05השנה אנו חוגגים 

 אשר יופחתו מהוצאות₪  35,111יוסי יפנה לועד המושב בבקשה לסיוע. אושרה הגדלה של  :החלטה

 .פיתוח

 .ייערכו בחירות לועדים המקומיים יש להיערך בהתאם 31.1.12ב  .3

עול באופן מלא בשרות הועד המקומי. מובהר כי עד למציאת מחליף הביעה הסכמתה לפ אפרת .4

 יעשה כל מאמץ שלא לפגוע בעבודת האגודה. אפרת הביעה רצונה לסיים את ההתקשרות עם ,לאפרת

 .האגודה באופן הוגן ולבצע חפיפה כנדרש

חדשים,  אשר לא הועברו עקב נוהלים –ממשפחת ורדה דיין  כספי התרומה שהתקבלו –בית הכנסת  .5

ומתבקש שהתרומה תהיה אך ורק לחפצי קודש וייתכן ודלת רב בריח  כנראה לא יועברו בהמשך, מאחר

 .ע"י הסוכנות וההוצאה לפריטים אלה הינה גבוהה ואו ארונות לא יאושרו

  הכנסת לא יועבר למועדון החדש לעת לאור בעיית תקציב, בית –החלטה 

 .עתה

ממשפחה שכולה בבקשה לסייע בקבלת תשלום ממשרד הביטחון,  הנעשתה פניי –משפחות שכולות  .6
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 .במושב להנצחת יקיריהם

 .החלטה: הועד המקומי יסייע ככל שיידרש

במועדון התרבות על הועד המקומי לתחזק שני מבנים. יש לקחת בחשבון  עם סיום עבודות –בית העם 

 .הכרוכות בכך את העלויות הגבוהות

 .בהשתתפות יוסי ,דודי ועמרי עדת כספים בנושא זה יחד עם נושאים נוספיםהחלטה: תתקיים פגישה עם ו

מגעים עם המושב לשם קבלת שטח חלופי  התקיימה פגישה בנושא במועצה, עדיין נעשים –בית הספר 

 .לבניית בית ספר חדש

 

 יו"ר ועד מקומי עמרי

*** 

 

11.3.2008 

 פירעם דקלה קריץ שפירא ועמריהשתתפו: טובה גלזר, דוד קרטיס , אורי רובינשטיין, 

 נעדרו: ישראל אברמסון ויוסי שוב

 (1מוזמן: ערן שביט )סעיף 

 .אפרת ציר כהן : רשמה

 

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

 

 :על סדר היום

 תחנת דלק בית ברל .1

 אנדרטת השואה .2

 אישור הסכם קבלני גינון .3

 עדכון –התרבות מועדון  .4

 14.2.08 ,11.1.08 אישור פרוטוקולים .5

 עדכון לגבי ישיבת ועדת בטחון .6

 הרחבת ביה"ס .7

 שונות .8

 

 :דיון והחלטות

בפני הועד את הבעייתיות, כפי שהוא רואה  תחנת דלק בית ברל: ערן שביט, תושב שיכון בנים הציג.1

"ב מסמך, שכתב ערן שביט, המהווה חלק מצ .אותה, בהקמת תחנת דלק בבית ברל, סמוך למושב

 .מפרוטוקול זה

 .לתכנון ובניה את המכתב הנ"ל ולצרף את עמדת הועד המקומי דודי: ראוי לשלוח לוועדה

בנושא ההתנגדות להקמת תחנת דלק סמוך לבית ברל, מסמך יועבר לחברי  החלטה: דוד קרטיס יטפל

 .הועד

 "מצוא את הדרך לשנות או להוסיף את המילה "ועוזריהםהעבודה יצאה לדרך. יש ל –השואה  אנדרטת.2

 ."לכיתוב הקיים. הכיתוב שעמרי מבקש לבצע הוא "...הנאצים ועוזריהם

 .בטיפולו של דוד קרטיס החלטה: הנושא

נבחר ע"י ועדת המכרזים בראשותו של  בתחילת חודש פברואר נחתם הסכם עם קבלן גינון חדש אשר.3

 .דוד קרטיס

 .אושר 3112הגינון לשנת החלטה: הסכם 

. הפיתוח 4טופס  מועדון תרבות: הועד המקומי עדיין לא קיבל אישור לאכלוס המבנה. לא התקבל.4

 .בשלבי סיום

 .14.3.12, 11.1.12אושרו פרוטוקולים .5

 בטחון התכנסה לפני כשבועיים בהשתתפות גיל גרינשפון בעל חברת השמירה. גיל הציג בפני ועדת.6

שנערך  + מע"מ לחודש. בדיון3511לויות ההעסקה של העובדים אצלו וביקש תוספת של החברים את ע

 .השמירה מכתב ברוח הדברים נשלח לחברת –כולל מע"מ ₪  3111בוועדה הוסכם להוסיף סך של 

 .ליום גיל גרינשפון הציע שרות מוקד לתושבים, חיבור לסייר הלילה, תמורת שקל
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 .למען רווחת התושביםדקלה: ראוי שהועד המקומי יפעל 

שהועד המקומי יקדם חברה פרטית מבלי לפתוח זאת למכרז חדש. צריך לעשות  דודי: לדעתו לא ראוי

 .בנושא בדיקה

תוספת תקציבית של  החלטה: ברוב דעות הוחלט לקדם את נושא חיבור בתי התושבים למוקד. יחד עם

 .לבדב 1-4012לחודש )תקציב בטחון(. בינתיים לחודשים ₪  3111

שתומר ירכוש פוליסת  רב"ש המושב אינו מבוטח בעת עבודתו כרב"ש. הוחלט –תומר האזה  –עדכון נוסף 

₪  2211לעניין זה עלות כולל של  ביטוח בגין תאונות אישיות כמו גם המושב ירחיב את הפוליסה שלו

 .לשנה

לתב"ר עבור בניית מועדון ע"י מליאת המועצה הוסב  תב"ר התשתיות שאושר בעבר –הרחבת ביה"ס .7

המועצה בנושא הרחבת ביה"ס. אסיפת האגודה הצביעה כנגד  נוער במושב וזאת בהתאם לתוכניות

את ייעוד התב"ר לתשתיות נשלח לראש המועצה יחד עם בקשה  הרחבת ביה"ס. מכתב בקשה להחזיר

 .בנושא לקבוע פגישה

  :שונות.8

אבי המשפחה בטקס יום הזיכרון  נה בבקשה להזכיר אתטקס יום הזיכרון: משפחה במושב פנתה לאחרו

 .יחד עם הנופלים שמוזכרים מדי שנה

 המקומי מאשר להזכיר את שמו של הנופל שנפל, בטקסי יום הזיכרון במושב. תעשה פנייה החלטה: הועד

 .בצופית לאורי רבינוביץ לבדוק האם מעוניין להזכיר את סבו אשר היה השומר הראשון

למנוע חדש יכולה  טובה ביקשה להעלות את הנושא פעם נוספת. מציינת שהחלפת המנועשער מזרחי: 

הצעתו לפתרון0שיפור טכני  כולל מע"מ. איש מקצוע המוכר לנתי לזר, ייתן₪  0511להתבצע בעלות של 

 .בשער

 עמרי פירעם

*** 

14.2.2008 

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

 אורי רובינשטיין , דקלה קריץ שפירא :נעדרו

 אורחים: נתי לזר, ערן בק ורני פלדמן

 .אפרת ציר כהן : רשמה

 

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

 

 .מאד הישיבה כונסה באופן דחוף לדיון בנושא השער המזרחי, בהתראה קצרה

 

אותו או לחילופין  בשער המזרחי הגורמות לעיתים לחוסר אפשרות לפתוח לאחרונה יש תקלות רבות

 .לסגור אותו

 .את העומס על השער "בימים האחרונים השער פתוח בשעות העומס כדי "להקל

 .₪ 3000 במהלך החודש וחצי האחרונים עלות התיקונים של השער הייתה כ

כעשר שנים( אינו  ר כיום )שהוקם לפניעל פי דברי איש תחזוקת השערים במושב, אופיר, מצב השע

המנוע. כמו כן מיקום השער  מאפשר פתיחתו וסגירתו במהלך כל שעות היום לאור העומס הרב שנגרם על

 .בעייתי, השער ממוקם על ערוץ מים בחורף

 החלפת השער לחדש יחד עם שינוי המיקום או לחילופין לבצע תיקון בעלות יחסית גבוהה :הצעות 3מציע 

 .תכן ותביא לרגיעה מבחינת התיקוניםשיי

עבור החקלאים והעובדים במושב. עקב התקלות הרבות  ערן בק ורני פלדמן הסבירו את חשיבות השער

 .הראשי. הדבר פוגע בעבודתם היומיומית השער לא עובד והם נאלצים לצאת מהשער

זאת מאז סגירת השער כמות פריצות וגניבות. יחד עם  תומר: יש לציין שהשער אינו גורם מתריע מפני

 –לא ידוע לו אם ההפחתה במספר הרכבים היא באופן משמעותי  .המכוניות שעוברת במושב נמוכה יותר

 .מספרית הנושא לא נבדק

במושב. יחד עם זאת  יוסי: סגירת השער במהלך היום חשובה ביותר להפחתת מספר כלי הרכב העוברים

הגורמות לסגירת השער באופן שלא  נו נתקלים בהן מדי יוםיש לקחת בחשבון את התקלות המרובות שא
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 .ניתן לפתחו כלל

והעובדים במושב אשר משתמשים בשער באופן שוטף ובין הרצון להפחית  צריך לאזן בין צרכי החקלאים

במושב. מציע להשאיר את השער פתוח בחלק משעות היום ולאחר מכן לסגור עם  את תנועת הרכבים

 .תישאר בעינה 1011 – 3311רית. סגירה הרמטית בשעות הלילה סלול אפשרות פתיחת

 .האילנות רבה מאוד והתושבים דורשים לסגור את השער טובה: התנועה ברחוב

אותו כך שתתאפשר הפעלתו במשך כל היום. מוכן להירתם לנושא  נתי לזר: ניתן לטפל בשער ולתקן

 .פתרון ולסייע במציאת

 .ובמגבלות ל דעתו של רב"ש המושב, תוך התחשבות בצרכיםסוכם כי השער ייסגר ע"פי שיקו

בבחינת חלופות לנותני  הועד ישמח להיעזר בנתי לזר, לשם בחינת שדרוגים בעבודות השער, וכמו כן

 .השרות בתחום

 

 יו"ר הועד המקומי, עמרי

*** 

1.1.2008 

 ,אברמסון משתתפים: עמרי פירעם, טובה גלזר, אורי רובינשטיין, דוד קרטיס, ישראל

 .דקלה קריץ שפירא

 נעדר: יוסי שוב

 זקס מוזמנת: ליליק

 

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

 

 :על סדר היום

 

 .ספר תורה בבית הכנסת הקיים .1

 .הסדרת חותמת -חתימה בבנק  זכויות .2

 .הרחבת בית הספר .3

 .החדש ארון הקודש במועדון התרבות .4

 .הפורום באתר צופית .5

 .הקמת ארכיון במועדון התרבות .6

 .ישראל –הקברות  בית .7

 אנדרטת השואה .8

 .שונות .9

 

 :והחלטות דיון

 

 -ספר התורה שבשימוש בית הכנסת.1

 לספר התורה שהופקד במושב לשימוש הוגש מכתב מועדת דת בהתייחס

 .המתפללים. מבקש הארכת תוקף המכתב

 קומי מאשר שספר התורה שבביה"כ במושב שייך למר רוזנבוים דב ולכשיידרש הועדהועד המ :החלטה

 .המקומי להשיבו לבעליו, יעשה כן

 

 -זכויות חתימה בבנק.2

 .31.3.10 -החתימה יהיו כפי שהוחלטו בישיבת הועד המקומי מתאריך  זכויות מורשי

 הועד לאשר שחותמת הועד המקומי המצורפת מתבקשת החלטת

  .מוטבעת מות מורשי החתימה תהיה חותמתלשתי חתי

  החלטה: אושר פה אחד שעל המחאות הועד המקומי המודפסות ע"י בנק הבינלאומי

 .(מוטבע –מורשי חתימה,יחד עם שם מוטבע )"הועד המקומי"  3יחתמו 
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 .עדכון -בית הספר  הרחבת.3

דס המועצה, יו"ר מחלקת מהנ ,על פי פרוטוקול ישיבה שהתנהלה המועצה, בהשתתפות ראש המועצה

התחייב בפני ר' המועצה האזורית לפנות את  החינוך, הלל בן עזר ועמרי פירעם עולה כי יו"ר האגודה

 33.1.12 -תעבור למועדון הנוער. בפגישה שתערך ב הצרכנייה לטובת הרחבת ביה"ס ,הצרכנייה

התב"ר לטובת תשתיות עמרי ינסה להסב את מטרת כספי  ,בהשתתפות ראש המועצה ויו"ר האגודה

זמני לבית העם. האגודה תקצה שטח להקמת מועדון נוער חדש,  המושב. מועדון הנוער יועבר באופן

שנוספו לתב"ר התשתיות ₪ אלף  211סכום זה נגזר מתוספת של  .₪ 550,000 בסיוע תב"ר מועצה בסך

 .ממנו ומהווה חלקפרוטוקול ישיבת המועצה מצורף לפרוטוקול זה ₪. אלף  250 הקודם בסך של

 

 ארון הקודש.4

רגשי. יחד עם זאת עם המעבר למשכנו  נושא מאוד רגיש. בביה"כ הקיים יש מספר פריטים להם ערך

 .הקודש, למגן אותו ודרישות נוספות החדש במועדון התרבויות התבקש הועד לחדש את ארון

  ן,ליאורבהשתתפות של דוד שרגיא .בנושא 30.13.10 -נערכה פגישה במזכירות ב

  .פוקס,יאיר מונדלק,יהודה בק, ורדה דיין ואפרת

  המשתתפים הגיעו להסכמות שנוסחו להמלצות אשר מוגשות להחלטת הועד המקומי

 .והמפורטות בסיכום פגישה המצ"ב המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה

 .הועד המקומי מאשר את סיכום הפגישה כלשונו :החלטה

 

 - רנטהפורום באתר האינט .5

 .לאחרונה, נרשמו בפורום האתר הודעות בהן השמצות אישיות

 .ומבקשים לסגור את הפורום אנשים נפגעים מהכתוב

  .להיות חופשי ונגיש לכל אחד ליליק : אריאל המתחזק את האתר בדעה, שהפורום צריך

  ההודעות הקשות שהופיעו להערכתי המצב כיום שאנשים הפסיקו לקרוא בפורום עקב

  .ונה וחלקם אף לא מוכנים לתרום בעשייה לטובת המושבלאחר

  + נעשתה פנייה לגלי גליקמן אשר הציעה לבצע חסימה כלשהי כגון רישום של הכותב

  סיסמא. אפשרות נוספת שכל הודעה תיבדק לפני פרסומה.)השהיית ההודעה לפני

  .(פרסומה

 .לשמרו י חשוב שישחשוב לציין כי מרבית חברי הועד רואים בפורום כלי דמוקרט

  החלטה: לזמן את אריאל לישיבה הבאה על מנת לבדוק אפשרויות חסימה שתאפשר

 .סינון הודעות

 

 :הקמת ארכיון.6

 .בהשתתפות ליליק, שושי עמית,אראלה צוק רימון ועמרי חודשים, התקיימה פגישה 4לפני כ 

  .₪ 02,111 –סך של כ  לאחרונה הועברה הצעת תקציב על

 .הארכיון יב זה יש לערב את האגודה שתיקח חלק בהקמתבנושא תקצ

 .'וכד ליליק: הרעיון הוא לתעד אירועים, התפתחות המושב, התמודדות במושב

 .(המיקום המבוקש הוא באולם הספרייה0בנישה )בחלקו המערבי של המבנה

  עמרי ליליק תבדוק אם חדר הביטחון יתאים למטרה זו, עלינו לבדוק אם יש לבקשת

 .וצמצומה אפשרות לחיבור מחשב + אינטרנט וכמו כן מיקוד רשימה הדרישות החומריות במקום

 

 - בית הקברות.7

  .ישראל ערך מיפוי של הקברים לשם הסדרת הנושא

 .מבקש לבצע מערכת השקייה במקום ולמקם במקום מכולה לאיסוף האשפה במקום

 .ום למרכז לפינוי זבללבחון אם הצבת מכולה במקום לא יגרום להפיכת המק יש

 .על עצמו הכנת דרישה כספית לשם יציאה לביצוע ישראל לקח

 

 .נידון, יידון בישיבה הבאה הנושא לא –אנדרטת השואה  .8

 - שונות .9

  מאד מלוכלך. יש לדאוג לניקיון : לאחרונה המקום-א. דקלה: גן השעשועים 

 .באופן קבוע
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 יימה במועצה, שנכתב ע"י אייל צייגפגישה,שהתק ב. עמרי: התקבל מסמך, סיכום

  העברת הטיפול התקציבי בנוער – מנהל מח' הנוער, בנושא הנוער. עיקרו

  .חודשים 0לצופית למשך  1.1.12בנוער מיום 

  החלטה: הועד מקבל ומאשר את המסמך. מסמך זה יצורף לפרוטוקול ויהיה חלק בלתי

 .נפרד ממנו

  .גינוןג. גינון: התקבלו חמש הצעות למכרז 

 .הנתונים ותכונס ועדת מכרזים לקבלת החלטה אפרת תרכז את

 .טובה גלזר, אורי רובינשטיין,דודי קרטיס, סיגל פוקס ואפרת ציר כהן: חברי ועדת המכרזים לעניין זה יהיו

 

 מרימקומי, ע יו"ר ועד

 


