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 9002פרוטוקולים משנת 

 

 5עמ'      30.8.2009 4עמ'      5.10.2009 9עמ'     24.11.2009 1 'עמ    20.12.2009

    11עמ'      10.2.2009 10עמ'       5.5.2009 8עמ'       14.6.2009 6עמ'         7.7.2009

    11עמ'         6.2.2009

 

 

*** 

20.12.2009 

 90.19.02מה  11פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 

 .דוד קרטיס, שושי עמית, עינת פרנץ ועמרי פירעם ,השתתפו: יורם יפה, ,ספי אברמזון

  נעדר: ישראל אברמסון

 גילה פייג, מור שמיר, מירב בר :אורחים

 .נציגת המושב במליאה: צפי מרציאנו

 .ליליק זקס ואורי שמיר :ועדת ביקורת

 רשמה: אפרת ציר כהן

 

 .ישיבה אלא רישום עיקרי הדבריםשל ה הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול

 

 :על סדר היום

 בית ספר צופית.1

 אירועים בית ברל גן.2

 שונות.3

 

 :דיון והחלטות

לבניית בית ספר יסודי חדש באזור בית ברל, הגיעו לישיבה שלוש  ,בהמשך להחלטת ראש המועצה.1

 :מפעולתן עד כהיוזמה להשארת בית הספר בצופית. הנציגות סקרו חלק  תושבות המנסות לקדם

מהווה  –רצ"ב העתק מהמסמך  –על מסמך הקורא להשארת בית הספר על מקומו  א.החתמת תושבים

  ישיבת הוועד )סה"כ נאספו חלק מפרוטוקול

 (חתימות 150כ 

 .מבנים" בו, כנראה, החלה המועצה ב.נערכת בדיקה לגבי הליך "פדיון

כזו. הוועד המקומי מתבקש, ע"י הנציגות  ג.נשלחו מכתבים לגורמים ארציים הקשורים בהחלטה

 .בכתב שהשתתפו בישיבה, להביע דעתו בנושא

 .הבנות משותף החלטה: הוועד יגבש דעתו, תיערך פגישה נוספת לבחון האפשרות לגיבוש מסמך

מתחם אירועים בבית ברל  נציגת המושב במליאה, צפי מרציאנו, העלתה נושא הקמה מתוכננת של.9

 .ל איכות חיי התושביםוהשפעת הפעלתו ע

  :החלטה

ראשון  יפה ודוד קרטיס יגבשו מסמך להצגה בישיבת ועדה לתכנון ובנייה במועצה שתתקיים ביום יורם א.

 .1.1.10ה

 .למידע ב.תפורסם על הנושא הודעה באתר המושב, ליידע התושבים ולאפשר גישה

באשר  ,24.11.09 ת הוועד מיוםספי אברמזון עדכן על המגעים עם אנשי גןחיים, בהמשך להחלט .1

 .בנושא לקיצוץ בשעות הפעלת הסייר. נבחנת האפשרות לשיתוף פעולה בין המושבים

 

 

 עמרי פירעם, יו"ר
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24.11.2009 

 .ועמרי פירעם השתתפו: יורם יפה, ,ספי אברמזון, ישראל אברמסון, דוד קרטיס, שושי עמית, עינת פרנץ

 .מרציאנונציגת המושב במליאה: צפי 

 .ערן בק, הלל בן עזר, יאיר מונדלק, סם פלטר ,אורחים: מוטי עמית, יוסי שוב

 .שדות ועדת ביקורת: ליליק זקס ושייקה

 רשמה: אפרת ציר כהן

 

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

 

 :על סדר היום

 

 תושבים בהשתתפות –שונות . 1

 משפחת אלוף –ואר מרכז חלוקת ד. 2

 2010 אישור תקציב לשנת. 1

 

 

 :דיון והחלטות

 :שונות.1

 :נושאים 1יוסי שוב ביקש לעלות 

המבקשים  מבקש שערב אחד תאורת מגרש הספורט שברח הקשת תפעל לרווחת הילדים והנוער. 9

 .לשחק במקום

 

המבקשים לשחק במקום, עד השעה התושבים  יורם משיב כי מגרש הספורט יואר בימים א', ד' וו' לרווחת

90:00. 

 

הרחבת שעות השמירה במושב גם אם הדבר דורש הקצאת  מבקש לבחון –שעות שמירה בשער 2 

 .משאבים נוספים

 

 שבחודשים האחרונים רוב הפריצות קרו במהלך שעות היום. בלילה נעשה ניסיון גניבת רכב ספי משיב

 .השמירה טש במושב, לא מוצא הצדקה להגדלת שעותשבזכות השמירה ואו הסייר לא צלח, הרכב ננ

אגרות השמירה, תקציב  מבקש לציין שתקציב השמירה בשנים האחרונות גבוה מהגבייה בפועל של -עמרי

סעיף תקציב זה, ועל כך ידובר  מתקציב הועד המקומי, בשנה זו מבקש להפחית 90%הביטחון מהווה כ 

 .בהמשך הישיבה

 

הכביש ביציאה המזרחית, הדרך מהווה סכנה להולכי הרגל, המקום חשוך  סלילתלאחר  –כביש המוביל .3

 .מבקש לבחון ביצוע הנ"ל ע"י הועד המקומי .ואין מדרכה במקום

  "צופית" ערן מצטרף לנ"ל ומבקש לשקול הוספת שלט

 .במקום

 

רה ועד מדרכה מסוף רח השד –המוביל  הקמת מדרכה בצדו המזרחי של המושב ולאורך כביש -עמרי 

מהשער מזרחה, לוועד המקומי אין סמכות להשקיע  .לשער תבוצע לאחר שיתקבל אישור המועצה לביצוע

המושב. במידה ויועמ"ש המועצה תאשר ביצוע תשתית מחוץ  בשטחים מחוץ לתחומו המוניציפאלי של

ט יותקן המועצה לנ"ל ובמידה ויהיה התקציב לנ"ל העבודה תבוצע. של למושב יחד עם אישור מהנדס

 .בהקדם

 

המושבים  מבקש סיוע בנושא קופת חולים. מבקש לפעול יחד ועד מקומי וועד אגודה כמו גם –בן עזר  הלל

 .הסמוכים להשארת סניף קופת חולים במושב

 .ועל הועד המקומי לטפל בו הנושא הינו נושא מוניציפאלי -ערן

אחות קבועה אשר תעבוד במרפאה  התקבלה הודעה על כך שבעוד כשבועיים תגיע למושב –ישראל 
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 .פעמיים בשבוע

המרפאה יחד עם יו"ר גן חיים ויו"ר שדה ורבורג. יורם יבדוק עם  תוקם ועדה שתטפל בנושא –החלטה 

טיפלו בבעיה דומה. ישראל אברמסון יהיה נציג הועד המקומי בוועדה ומוסמך לבצע  יו"ר כפר בילו איך הם

 .נושאהנדרש בשם הועד המקומי לקדם ה כל

 

 .לטובת הצבת רמזור בכניסה למושב מבקש לדעת מה הועד המקומי עושה –ערן בק 

 .המאמץ עמרי משיב לא נעשה מספיק בנושא, נחדש

 

בצופית. בעבר נעשו מאמצים  פנו אליו מספר הורים בנושא השארת בית הספר –נושא בית הספר  –ספי 

 .מדי מאוחר להשארת בית הספר במושב שלא צלחו. ייתכן והיום כבר

בוועדה המקומית  אושר במליאה תקציב לביצוע תכנון מקדמי של קריית החינוך כמו כן אושרה –צפי 

 .הבקשה לשינוי תב"ע אשר מועברת לוועדה המחוזית

אם יש רוב של הורים במושב אשר אכן מבקשים להשאיר את בית הספר במושב, כמו  כדאי לבדוק -עמרי

 מצוי אצל חברי האגודה אשר דחו יוזמות ראש המועצה כפי שהובאו לאסיפתשהמפתח בנושא  כן, מזכיר

 .המועצה ע"י ועדה האגודה

 .בנושא לסיכום, ספי מבקש לקיים מפגש משותף לגיבוש עמדה

 

  .הפורום במתכונתו החדשה אינו עובד –פורום צופית  –ישראל 

סיסמא,  נה יחד עם רישום מוקדם עםיורם יפנה לאריאל יער להחזיר את הפורום למתכונתו היש :החלטה

 .₪ 9000עלות משוערת כ 

 

הועד קבעה שיש להזיז את גבולות החלקה הסמוכה  החלטה קודמת של –מבנה מרכז חלוקת הדואר ..4

 .ההחלטה גם ללא חתימת מר אלוף על הסכם כלשהו חלקת אלוף, לגבולותיה. יש לבצע -למבנה

 ."ל הניקיוןע הועלתה בקשה לתלות במקום שלט "שמירה

 .החלטה: הנ"ל יבוצע בהקדם

 .הוצגה ע"י עמרי 9010הצעת תקציב הועד המקומי לשנת . 5

פיצול עבודת הסייר יחד עם גן חיים  מכלל התקציב. מבקש לבחון 90%סעיף תקציב זה מהווה  –ביטחון 

לכך שרוב  הקטנת ההוצאה יחד עם זאת אנו עדים )אשר מגבשים בימים אלה הסכם עם חברת גושן( לשם

 .מתרחשים בלילות ניסיונות הפריצה/גניבה לאו דווקא

שינוי היקף הפעילות של  החלטה :מספר חברים התנגדו להפחתה אך התקבל ברוב דעות שיש לבחון

 .הסייר יחד עם נציג הביטחון גן חיים

ת מבקש לשקול הקמת מחסן ומבנה לשירותים בבית הקברות. כמו כן, מערכ ישראל –בית הקברות 

 .תקינה יש לבדוק את הצינורות במקום ההשקיה במקום אינה

תיבדק האפשרות להציב במקום שירותים ומחסן לכלי  .ההשקיה תיבדק ותוחלף בהתאם לצורך –החלטה 

 .מחסן עבודה )עדיפות תינתן להתקנת

כמו כן הארכיון גבוה יותר  ליליק מבקשת להעלות את התקציב שאושר, במושבים אחרים תקציב –ארכיון 

  .מבקשים את המקלט הסמוך למועדון כמחסן לאכסון מוצגים

 .החלטה: המחסן יועמד לרשות הארכיון, התקציב יושאר כמו שהוא

תסתיים עם עודף תקציבי בסעיף זה ולפיכך אין לעלות סעיף זה  9002ששנת התקציב  אנו צופים –נוער 

 .2010 יה, יועבר לטובת הנוער בשנתהמבוקש ע"י ועדת הנוער. העודף, במידה ואכן יה לתקציב

 

 

 .2010 החלטה: ועד מקומי צופית אישר פה אחד את הצעת התקציב לשנת

 

 .עמרי פירעם
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5.10.2009 

 השתתפו: יורם יפה, ,ספי אברמזון, ישראל אברמסון, דוד קרטיס ועמרי פירעם

 שושי עמית, עינת פרנץ :נעדרו

 1סעיף  –מוזמנים: אלוף שמאי 

 .שמיר ועדת ביקורת: אורי

 רשמה: אפרת ציר כהן

 

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

 

 :על סדר היום

 שמאי אלוף –מרכז חלוקת דואר .1

  .חלוקה לקבוצות ופרויקטים –הערכות לחג המושב . 9

  עדכון –נושאי בטחון . 3

  שינויים בהרכבי ועדות. 4

  9002יוני  –מול ביצוע ינואר  תקציב. 5

  מעקב מים המשך. 6

  .מדרכה –משפחת נוימן . 7

 שונות. 8

 

 :דיון והחלטה

להשתתף  חלוקת דואר: יורם יפה אשר מייצג את הוועד בנושא זה נפגש עם שמאי אלוף והזמינו מרכז.1

רלוונטיים  םבישיבת הועד.שמאי הציג את טענותיו בנושא מיקום מרכז החלוקה תוך הצגת מסמכי

והמועצה האזורית.  מספר מכתבים שנשלחו לוועד האגודה, חברת הדואר - 20שברשותו משנות ה 

בו נמצא היום. לדברי מר אלוף  , בו צוין מיקום מרכז החלוקה, אותו מיקום29ישראל הציג מכתב משנת 

קודם עת רכש את את מצב חלקתו למצב ה המבנה ממוקם על חלקתו ולא על שטח ציבורי. מבקש להחזיר

  .'ד 9.527החלקה. חלקה מלאה בשטח של 

 ועד המושב שמע את טענות מר שמאי אלוף, ומקבל כי אכן גבול החלקה שלו הינו כמסומן :החלטה

פח הזבל  ,בתשריטים. למען הסדר הטוב ומניעת חיכוכים מיותרים מוכן הועד לפנות את לוח המודעות

השנים, בתנאי שמר  יות שנצברו לזכות הועד המוניציפלי במהלךוהאספלט מהחלקה, תוך ויתור על הזכו

מיקום מרכז החלוקה  שמאי אלוף יחתום על הסכם בנושא מיקום והסדרת גדר החלקה והסכמתו על

חלקת מר שמאי )אשר מר שמאי טען  ס"מ, שבין מבנה הצרכנייה ולבין 80במקומו היום. השביל ברוחב כ 

גדר(. יורם יפה ימשיך לרכז את ההליכים מול מר  שטח ציבורי ויסומן ע"יכי אינו משתמש בשטח זה, הינו 

 .משאי אלוף

נציין את חג המושב במועדון החדש. תושבי המושב חולקו לקבוצות, כל  94.10.02ב –חג המושב .2

מעץ לעיצוב. ביום זה כל הקבוצות תצגנה את השבשבות יחד עם פעילויות נוספות  קבוצה קיבלה שבשבת

לאורך כל  התושבים. כמו כן כל קבוצה תציע פעילות לשיפור חזות המושב ויוחלט בהתאם מה מבוצע לכלל

 .למושב הוכרזה כשנת שיפור חזות המושב 77למושב. שנת ה  77שנת ה

 .באיטיות רישום התושבים והדפסת המדבקות הושלמה. תהליך חלוקת המדבקות מתקדם – ביטחון.3

 .בתשלום ,של התושבים ע"י אחד הנערים/ות במושב החלטה: המדבקות יחולקו לביתם

  שינויים בהרכב ועדות.4

 .להצטרף לועדת הנוער במושב : לימור אפרת הביעה נכונות-בועדת הנוער 

 .לוועדה אילה יפה הביעה גם היא נכונות להצטרף –ועדת תרבות 

 .החלטה: הצטרפות הנ"ל אושרה פה אחד

. החריגה בסעיף שכר נובע מצירוף מפעילת 9002מול ביצוע ינואר יוני  הוצג תקציב -תקציב מול ביצוע.5

הגב אורה ישראל לרשימת מקבלי השכר. חריגה בסעיף תרבות אינה בהתאמה עם  – סוכנות הדואר

 .הנושא ייבדק מול הנה"ח ,הוצאות הועדה

, 9008ספט  - ובהשוואה לצריכה בינואר 9002על פי דו"חות צריכת המים נכון לספט  –מעקב מים .6

מבלי לפגוע בצמחייה )טבלת צריכה מצורפת  הועד המקומי דאג להפחתת הצריכה במחצית וזאת

 (ממנו לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד
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לסימון השטחים  מדרכה רח המשעול: עמרי הציג ההתנהלות עד כה. הוחלט בשלב זה להמתין.7

  .הוהשלמת התכניות ע"י המועצה, ולהשהות ביצוע המדרכ

  :שונות.8

הוועד מבקש לציין  א.לאור מערכת היחסים שמתהווה עם ועד האגודה יש לבדוק הפרדת המזכירויות. יו"ר

מהוצאות  60%המקומי מממן  כי הפרדה שכזו יכולה לצמצם החיכוך בימים אלה. מוזכר כי הוועד

 .חברי האגודה המזכירות המשותפת, בה מתנהלת גם פעילות הנהלת החשבונות של

-9008חשבונות של שנת  ב.ועדת ביקורת באמצעות אורי שמיר מבקשת להעביר לעיונה כרטסת הנהלת

  .כמו כן לבדוק נוהל עריכת מכרזים 9002

ע"י משרד רו"ח מועלם ותועבר לעיון חברי הועדה. כמו כן יועבר החומר  החלטה: הכרטסת תופק

 .עדהביום העיון בו השתתפו עמרי ואפרת לו התיאורטי שהועבר

במימון המדרכה בסמוך לכביש הנסלל מחוץ לשער  ג.הועלתה בקשתה של עינת פרנץ להשתתפות

 .נדחתה המזרחי. החלטה: ההצעה

 

 עמרי פירעם, יו"ר

*** 

30.8.2009 

 פירעם השתתפו: יורם יפה, ,ספי אברמזון, ישראל אברמסון, דוד קרטיס, שושי עמית ועמרי

 נעדרה: עינת פרנץ

 .שדות ביקורת: ליליק זקס, שייקהמוזמנים, ועדת 

 רשמה: אפרת ציר כהן

 

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

 

 :דיון והחלטות

שדות ואורי שמיר. קיימו פגישה בה הוחלט שעל אף שהמועצה היא  ליליק זקס, שייקה–ועדת ביקורת . 1

ים למען הועד המקומי. מטרתם היא להעיר, להאיר ולבדוק רואים עצמם פועל זו שמינתה את הועדה הם

 .התושבים –והכל לשם קידום הועד  החלטות של הועד

העומדים לסדר היום ע"ג לוחות המודעות ובאתר  לפרסם את קיום הישיבות והנושאים -הצעותיהם: 

 .המושב

 .האינטרנט בסמיכות לישיבת הועד לפרסם פרוטוקולים באתר -

המודעות ואתר האינטרנט, כמו כן הפרוטוקולים יועברו  ת וסדר היום יפורסמו על לוחותהחלטה: הישיבו

 .הועד. ועדת הביקורת מוזמנת להשתתף בכל ישיבות הועד המקומי לאתר לאחר אישורם ע"י כל חברי

 ,ניהלה את הקייטנה נטעלי בן גיא, הקייטנה הסתיימה בהצלחה ובעודף תקציבי השנה –קייטנה . 9

 .ןכמתוכנ

יישלח למשרד מבקר  שאלון בנושא ועדים מקומיים התקבל במזכירות. השאלון–מבקר המדינה . 1

 .(המדינה כנדרש )העתק יועבר למועצה

תתקיימנה בבית הכנסת החדש. מאחר וצפוי להגיע קהל רב לתפילות יום  התפילות –תפילות החגים . 4

 .ושא מרכז ישראל אברמסוןשוב לאחר תפילות ראש השנה. את הנ כיפור הנושא ייבחן

בחודש אוקטובר צפויה להתקיים בבית העם תערוכת צילומים למשך שבועיים,  - יורם –תקציב תרבות . 5

 תמונות בסיוע של התושב אורי לוי. התערוכה יחד עם 80הארכיון. בתערוכה תוצגנה כ  בשיתוף צוות

 .₪ 10,000וספת תקציב בסך של כ פעילות נוספת לילדים והורים תציין את חג המושב ומתבקשת ת

 .אירועים מחיי המושב ערבים בהם תושבים ותיקים יספרו ויזכירו 9כמו כן, צוות הארכיון מבקש לקיים 

חג המושב לטובת סעיף  שתועבר מסעיף תקציב₪  10,000החלטה: אושרה תוספת תקציבית של 

 .יועהס התרבות. כמו כן, מבקש הועד המקומי להודות למשפחת לוי על

כוסית לכבוד השנה  תתקיים הצגה בבית העם "הישראלי הנודד", לפני ההצגה תתקיים הרמת 10.2.02ב 

 .כל התושבים מוזמנים –החדשה 

בנושא סלילת ציר המוביל נידונה כבר בעבר בועד המקומי. האגודה  בקשה של האגודה –ציר המוביל . 6

מנת לקבל סיוע כספי על הועד המקומי לפנות סיוע כספי אך הובהר לה שעל  פנתה למועצה לקבלת

תב"ר. הועד המקומי פנה לפני כחודשיים בבקשה לקבל סיוע מהמועצה להצטיידות  למועצה לקבלת
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 .ותוצאותיה הפנאי, הועד קיבל תשובה שלילית. יש לקחת בחשבון בקשה נוספת לתב"ר מועדון

המוניציפאלי של צופית ובתחום הטיפול  ץ לשטחאין לועד סמכות להוציא כספים על כביש שהינו מחו -דודי 

  .של המועצה

 

 .להצבעה נושא סלילת כביש המוביל עלה

 .תומכים 9חברי ועד מתנגדים לסלילה,  4 

ביניים וייתכן שיש מקום לשקול פיזור משאיות קירצוף אספלט אשר ייתנו  הועד המקומי מבקש למצוא דרך

 .המשובשת בדרך מענה לדרך

 .המוביל תבדוק עלות משאיות אספלט מקורצף לפיזור לאורך תוואיהחלטה: אפרת 

המכרזים היו יורם יפה, ספי  נערך מכרז לבחירת חברת האבטחה במושב. חברי ועדת –ספי  –בטחון . 7

  .אברמזון ודודי קרטיס

שירותי שמירה בשער הראשי ושירותי סייר לילה בעלות דומה לזו שאנו  נבחרה חברת גושן אשר תספק

החברה תספק את  1.2.02ההתקשרות עם החברה ייחתם בימים אלה ומה  משלמים היום. הסכם

 .שירותיה

 .10.2.02חוברת המדבקות לרכבי התושבים תהיה מוכנה ב – מדבקות

נושא הפורום. הפורום במתכונתו החדשה אינו מתאים לצרכים. הפורום לא  מבקש להעלות את –ספי . 8

 אליו. מאד קשה לפרסם בו ולמעשה הפורום שותק. יש לבחון החזרת הפורום מזמין להיכנס ידידותי ולא

 .למתכונתו הקודמת

למתכונת הישנה תוך ביצוע רישום  יורם יבחן שוב יחד עם אריאל יער את החזרת הפורום –החלטה 

 .כלשהו לפני פרסום הודעה

שא מרכז החלוקה. שמאי חלוקת הדואר. התקיימה פגישה עם שמאי אלוף בנו מבנה מרכז –יורם  . 2

מספר מכתבים שלדבריו נשלחו לועד האגודה בנושא מרכז החלוקה שנמצא על חלקתו. כמו  העביר לעיונו

 .נעשה סיור במקום כן

 .טענותיו החלטה: שמאי אלוף יוזמן לישיבת הועד הבאה להציג

 .בנושא התקיימה פגישה עם יהודית ברכה וישראל אברמסון –הנצחה  –שושי . 10

 :מסמך שנערך ע"י שושי הועלו ההצעות הבאותב

 .98X40פרופורציונאלי ליעד ולא יעלה על  א. גודל השלטים יהיה

 .התושבים ותהיה פתוחה להצעות נוספות ב. הכנה של רשימת יעדים שתובא לידיעת

 :הצעות ראשונות ליעדים

 .ובמושב ספסלים בית הקברות

 ספריה

 בית העם

 בית כנסת

 מועדון נוער

 ד'שיכלול תערוכת כלים חקלאיים וכ )ליד בית העם מורשתגן 

  ₪ 1000 –סכום מינימלי לתרומה  -בישיבה הוחלט: 

  .ההנצחה תהיה של תושבי צופית בלבד -

כמו כן, מבקש הוועד לציין שוב שנרכשו ספסלים לטובת בית  .דיון נוסף בנושא יתקיים בישיבה הבאה

 .כוש" ספסל בעלות הנ"ל ועל כל ספסל תוברג לוחית הנצחהניתן ל"ר ,₪ 1500הקברות בעלות של כ 

שיחד עם פרסום החלטה סופית בנושא ההנצחה הועד המקומי יפרסם שוב את  ישראל מבקש. 11

  .לקבורה במושב קריטריונים

 .ההצעה נדחתה

 עמרי פירעם, יו"ר

*** 

7.7.2009 

 , עינת פרנץ, שושי עמית ועמרי פירעםהשתתפו: יורם יפה, ,ספי אברמזון

 .אברמסון, דוד קרטיס נעדרו: ישראל

 רשמה: אפרת ציר כהן
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 .הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של

 

 :דיון והחלטות

 .החקלאיים עלה בתחילת הישיבה נושא העברת הכלים .1

יישארו במקומם. ייעשה מאמץ לגייס כלים  תרבותהחלטה: הכלים החקלאיים שהוצבו סמוך למועדון ה

 .העברת הכלים נוספים. הועד ביקש להזים את השמועות אודות

 .9008הוצגו דו"חות כספיים לשנת  .2

שנערכו ע"י רו"ח אבי מג'ר ,אושרו פה אחד ויועברו למועצה  2008 החלטה: הדו"חות הכספיים לשנת

 .כנדרש

 .ומי מתאריך.... הוחלט ע"י הועד המקומי להמשיך לפעול בנושאבהמשך להחלטת ועד מק – 15תמא  .3

דרום  .חוו"ד שהוכנה ע"י היועץ דודי רוסו תשלח לאנשי מפתח שעוסקים בתכנון הארצי, ראש המ.א

 .השרון, תנועת המושבים ועוד

ל כיום ויש להמשיך לפעול ע 15כפי שמופיע בתמא  החלטה: הועד המקומי מתנגד לשינוי הגדרת המושב

 .בחודשים הקרובים מנת שההגדרה תשונה בעדכון התמא שיבוצע

הצריכה ירדה באופן  – 9002יוני -לינואר בהשוואה 9008יוני -הוצג דו"ח צריכת מים ינואר –צריכת מים  .4

בדיקות השקיה מדי שבועיים שלושה. כמו כן, הותקנו קוצבי  ניכר. גנני המושב מונחים לחסוך מים ולבצע

 .מערכת ההשקיה במגרש הבייסבול הקברות יחד עם שדרוגמי בבית 

נוספת שהוגשה כנגד המושב. המושב לא קיבל כל  עו"ד רם כספי פנה לדודי קרטיס בנושא תביעה .5

 .לעו"ד על כך תביעה נוספת ולפיכך נשלח מכתב תגובה

ר מרוחק מגבול רחוב אש – התביעה היא בנושא נזק שנגרם עקב בעיית ניקוז לרכב שחנה ברח קדומים

 .המושב והמים המגיעים לרחוב זה מגיעים בעיקרם מכפ"ס

 נדונה פניית משק מסוים במושב לועד המקומי בבקשה לבטל אגרת ביוב ושמירה מביתה של האם .6

  .נכות 75%בעלת 

 .החלטה: אושרה בקשת בעל המשק לבטל חיוב באגרה אחת

וליחידה האזורית של איכות הסביבה לטפל  להחלטה קודמת פנה הועד המקומי למועצה בהמשך .7

 חיבור משק לבנדיגר למערכת הביוב המרכזית. התקבלה התייחסות של מר יורם פלג ראש בנושא

 .המחלקה לאיכות הסביבה איננו עומד לעשות דבר בנושא

 .איכות הסביבה החלטה: יש להמשיך לפעול מול

מעבר מרכז החלוקה  לסיים בהקדם אתמרכז חלוקת הדואר. שמאי אלוף פנה לעמרי בבקשה  .8

 .והמתקנים הנלווים

ניסיון להגיע להסכמות עמו. כל הסכמה כפופה לאישור  החלטה: יורם יפה ייפגש עם שמאי אלוף לשם

 .הועד המקומי

ועדת הנוער פגשה את ראש המועצה בבקשה לקבל תב"ר לבניית מועדון חדש לנוער.  – מועדון נוער .9

המועצה תעביר כהלוואה למושב והשתתפות של  500,000תב"ר, ₪  950,000 -המועצה הציע ראש

 .ידוע לועד כי המועצה החלה בתכנון ביה"ס חדש במתחם בית ברל₪.  950,000המקומי על סך  הועד

 .לטובת הנוער עתיד מבנה ביה"ס בצופית לא ידוע. המבנה שייך למועצה אך ייתכן ויעשה בו שימוש עתידי

על עצמו מעמסה כספית שכזו.  הועד לדחות הצעת ועדת הנוער. הועד אינו יכול לקחת עמרי ביקש מחברי

 .בנושא זה גם –עם זאת מבקש הועד לשבח פעם נוספת פעילות ועדת הנוער 

  החלטה: הועד המקומי דוחה את רעיון בניית מבנה חדש לנוער יחד עם זאת

 .באהיש לבחון הבאת מבנה טרומי לנוער לקראת שנת הפעילות ה

במליאה, צפי מרציאנו, דיווחה כי ראש המועצה בישיבה האחרונה ביקש לאשר העברת  נציגת המושב .10

 נוסף לטובת תכנון ביה"ס חדש, צפי ביקשה לדחות את ההחלטה בנושא. מבקשת שהועד המקומי סכום

 .יבדוק את תוכניות ביה"ס העתידי ולקיים דיון בנושא בהשתתפותה

 .בישיבה הבאה בהשתתפות צפי החלטה: הנושא יועלה

נתקלים בבעיה בהשכרת חדר המשמש ביה"כ  ספי ביקש להעלות נושא השכרת מועדון התרבות. אנו .11

 .בנושא וזאת לאחר קבלת מכתב מכבוד הרב המועצתי

נוספת בין ארון הקודש  החלטה: המועדון כולו פתוח לשימוש ויהווה אכסניה לחוגי המושב. לשם הפרדה

לו שימושים נוספים בימי התפילות  המשתתפים יבחן הועד רכישת פרגוד , אשר ייתכן וימצאו לבין קהל

 .בחגים

 .מסתיימת ההערכות ונודיע לתושבים על חלוקת המדבקות בימים אלה –נושא מדבקות לזיהוי רכבים 
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נוספות. וספי התכנסו לבחון את הצעות הביטחון. נעשתה פנייה לחברות  יורם, דודי –מכרז הבטחון 

 .ותגיע להחלטה עד לסוף חודש יולי הועדה תתכנס שוב

הנוער לתפקיד מד"ב. הועדה ממליצה לקבל בחורה  מספר מועמדים רואיינו ע"י ועדת –ועדת נוער  .12 

 . בשם קמה המתגוררת כיום בשדה ורבורג

 

 עמרי פירעם

*** 

14.6.2009 

 ועמרי פירעם ד קרטיס, עינת פרנץ, שושי עמיתהשתתפו: יורם יפה, ישראל אברמסון, ספי אברמזון, דו

 .מוזמנת: צפי מרציאנו, נציגת המושב במליאה

 מונדלק ואורי שמיר אורחים: ערן בק, יאיר

 

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

 

 :על סדר היום

 פורום אתר צופית .1

 מקומיים פורום ועדים .2

 וחוגי מוסיקה מועדון פנאי .3

 קופת חולים .4

 ואבטחה, מדבקות לרכבים, פגישה עם עו"ד סגל מכרז שמירה –בטחון  .5

 הדואר מרכז חלוקת דואר + סוכנות .6

 השלמת תב"רים .7

 הנצחה .8

 15תמא  .9

 מקלטים, אגרות שמירה וביוב ,ריסוק גזם –שונות  .10

 צפי -דיווח מישיבת המליאה  .11

 

 

 :והחלטות דיון

להעלות פעם נוספת דעתם בנושא  ערן בק, אורי שמיר ויאיר מונדלק הגיעו לישיבה בנושא זה על מנת .1

הוחלט לבצע שינוי בפורום. ההצעה  29.3.09 אתר האינטרנט של המושב. בישיבת הועד המקומי מתאריך

אגר. בפעם הראשונה בלבד יירשם באופן מלא במ - שהתקבלה לפיה, כל המעוניין לפרסם בפורום

המפרסם יקבל סיסמה איתה יוכל לפרסם בפורום בהמשך.  הפרטים יישמרו במאגר האתר. לאחר הרישום

 .משמו אך פרטיו יופיעו במנהלת האתר המפרסם יוכל לפרסם תחת כינוי שונה

 .הועד מינה את יורם יפה לטפל במהלך

 .באחריות אורי שמיר לבצע השינוי תוך שבועיים :החלטה

התקיימה  1.6.02אברך יזם הקמת פורום יו"ר ועדים מקומיים. ב  ומי שדה ורבורג, חסייו"ר ועד מק .9

. בפורום השתתף עמרי שעדכן 18יושבי ראש, השתתפו  11ורבורג אליה הוזמנו  פגישה ראשונה בשדה

  :נושאים עיקריים 1במהלך הפגישה הועלו  .על הישיבה

 .לישובים "היטלי השבחה שאינם "חוזרים - 

 סר שביעות רצון מהעבודה מול מחלקות המועצהחו - 

 .מייצוג נציגי המושבים במליאה )לא המקרה של ועד מקומי צופית חוסר שביעות רצון  -

 .כנספח יצורף לפרוטוקול –הפגישה אשר נשלח לכל המושבים  פורסם סיכום

 להתייחס למכתב שיישלח לראש המועצה בעקבות כל מושב התבקש

 .הפגישה

 . תגובה אשר יועבר לעיון חברי הועד עמרי יכתוב מכתבהחלטה : 

 שיפוץ מבנה הספרייה הישן המשמש כמועדון פנאי לכיתות  לפני כעשרה ימים הושלם  .מועדון פנאי. 1

מוטי דלג'ו, ראש המועצה, אשר הביע נכונות לסייע. בהזדמנות זו  יב. במעמד הפתיחה השתתף מר –ז' 
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 .וב לוועד האגודה על שיתוף הפעולה בהקמת המיזםלהודות ש ,מבקש הועד המקומי

התקיימה פגישה בהשתתפות מיכל קדוש, עינת פרנץ, יורם יפה ועמרי פירעם  – חוגי מוסיקה במושב

 פרויקט מוסיקה במושב. נציגי שני בתי הספר מומלצים, הציגו משנתם. ההצעה שהמועדון בנושא הקמת

המקומי יתבקש  ללמוד באופן פרטי, לנגן בהרכב ולהתאמן. הועדהחדש מעין מרכז מוסיקה בו ילדים יוכלו 

  .עבור המקום לרכוש הציוד )תופים, פסנתר וכד'( והמפעילים יתבקשו לשלם שכירות חודשית

והכוונה של קופת החולים לסגור את  עקב השינויים שנערכו לאחרונה במרפאה בצופית –קופת חולים . 4

המועצה בבקשה לסיוע. ראש המועצה פנה  ועד המקומי לראשהמרפאה במקום, פנה ישראל בשם ה

בבית העם. הועד המקומי יפנה לדני  17.6.02רביעי ה  למנהל המחוז ונקבעה פגישה בנושא במושב ביום

 .הגעת מספר רב של תושבים חשובה מאד .ברכה בבקשה להיות מנחה הפגישה

. 16.6.02יור במושב. תאריך אחרון למסירה השמירה והס פורסם מכרז זוטא לבחינת שירותי –בטחון . 5

שיצא לחברות האבטחה. ועדת המכרז תורכב מספי אברמזון, יורם יפה  יש לערוך מספר שינויים במסמך

 .דוד קרטיס ובראש הועדה יעמוד

על הפקת חוברת  הטפסים שנמסרו במזכירות הועברו לתומר האזה אשר אחראי –מדבקות לרכב 

 .המדבקות

 .במושב הועלה הצורך להאריך שעות תפעול השערים –שערים 

 16:00 – 0900 . בשעות91:00 – 05:00החלטה: שעות תפעול השערים ע"י התושבים תוארכנה ל 

 .השער המזרחי יישאר פתוח ע"פ החלטה קודמת של הועד הקודם

 בין המושב התקיימה פגישת ייעוץ בהשתתפות עמרי ואפרת באשר לקיום יחסי עובד מעביד – עו"ד סגל

 .'נספח ב –לשכיריו. עדכון הפגישה מופיע בנספח שאיננו מצורף לפרוטוקול 

 לאחר הזזת מבנה חלוקת הדואר לכיוון ביה"ס, התקבל מכתב נוסף מהתושב –מרכז חלוקה  - דואר. 6

 .שמאי אלוף, לתושב דרישות נוספות בנושא חלקתו ומרכז החלוקה

 .ה לתושביכתוב מכתב תגוב החלטה: דודי קרטיס

 . ספי ועמרי ייפגשו עם התושב

הדואר הייתה סגורה למשך שבוע, עקב אבלה של מפעילת הסוכנות, אורה  סוכנות –סוכנות הדואר 

אורה משתלבת בעבודת הדואר לאחר עזיבתה של שיבולת. שכרה של אורה אינו  .ישראל על מות אמה

ה על שכר נמוך מדרישותיה של שיבולת יועבר מתקבולי הדואר. מודגש שהוסכם עם אור מתוקצב אלא

 .'נספח ג –מצורפים לפרוטוקול זה  אשר

בבייסבול בוצע מכספי מענק שהתקבל מהמועצה(  בהמשך להשלמת התב"רים )ביצוע שדרוג התאורה. 7

 .ופיתוח במתחם בית העם ורח המשעול אנו עומדים לפני השלמת תב"ר עבודות תשתית

הקברות ולאחר שהותקנו בבית הקברות קוצבי מים  לשפר את אזור ביתכחלק ממאמצי הועד  –הנצחה . 8

להחליף את הספסלים במקום. עלות כל ספסל מתכת כ  להפחתת השימוש במים במקום, הועלה הצורך

 .עלות ספסל אחד ועל הספסל הנרכש להציב לוחית הנצחה קטנה ניתן לפנות לתושבים לתרום₪.  1800

 .חה שתציע קריטריונים להנצחה במושבהנצ הועלתה בקשה להקים ועדת

לתושבים. שושי עמית וישראל אברמסון יכינו טיוטת  להנצחה תפורסם –החלטה: הצעת רכישת ספסלים 

 .7.7.02ואישור הועד בישיבה הקרובה בתאריך  קריטריונים להנצחה שתועלה לדיון

דו"ח בנושא. הועברו תיקונים לאחריהם העביר לעיון יורם ודודי טיוטת  יועץ התכנון דודי רוסו – 15תמא . 2

 .יועבר לנוגעים בדבר ע"י הועד המקומי יוגש דו"ח אשר

הועד המקומי בוחן שימוש במרסקת גזם לשם הקטנת  בשנתיים האחרונים –ריסוק גזם  –שונות  .10

מודעות השימוש בגזם לשימושים שונים ונוספים. אפרת השתתפה  כמויות הגזם במושב יחד עם הגברת

גזם במושב חגור. הועד מעוניין לשתף פעולה עם מושב גן חיים בניסיון  בהדגמת פעולת מכונת ריסוק

 .לידע את התושבים ביוזמה זו ולקדם יישומה במושב ריסוק הגזם. יש

שנערך בתחילת חודש יוני, נעשתה בדיקה בנושא המקלט ברח  לאחר תרגיל פיקוד העורף –מקלטים 

הדס(. לאחר תרגיל פיקוד העורף פנתה אפרת לבעלי המשק מאחר  למשקהשדרה )המקלט הסמוך 

גם ציוד רב נמצא במקום. לדברי טל הדס המקלט אינו שייך למושב אלא  והמקלט גודר על ידיהם כמו

השקיעו במקום ובמידה והמושב מבקש לעשות שימוש במקום מבקשים לקבל החזר  נמצא בחלקתם ולכן

נעשתה עם מחלקת הביטחון של המועצה, הפקעות שטחי המקלטים אכן לאחר בדיקה ש .עבור השקעתם

 .כנדרש לא בוצעו

באמצעות המועצה אך  – יש לקבל החלטה האם הועד המקומי יסדיר את כל רישומי ההפקעות במושב

 .(במימון הועד )כבישים, מדרכות ומקלטים

אושרו ע"י הועד המקומי הקודם אגרות השמירה והביוב יישארו במתכונתם כפי ש – אגרות שמירה וביוב
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  .השרון אשר נתנה להם תוקף ומ.א. דרום

לקבל סיוע בנושא סלילת קטע כביש המוביל  ערן בק מבקש להזכיר את בקשת האגודה –כביש המוביל 

לוועדה אשר מסיבה לא ידועה דחו את הדיון בהן.  מהשער המזרחי לכפר סבא. תוכניות הכביש הוגשו

דודי וישראל פנו לראש המועצה בנושא בפגישה האחרונה  .ון בישיבה הקרובההתוכניות יועלו לדי

 .שהתקיימה עם ראש המועצה

  :עדכון מישיבת המליאה ע"י צפי מרציאנו. 11

תכנון בי"ס אזורי בבית ברל. בכך הונחה כפי הנראה אבן  לטובת₪  150,000אושר תב"ר בסך של  -א

השימוש  –תוך מספר שנים. יש לרכז מאמץ "ליום שאחרי" בצופית ב הפינה לסוף דרכו של בית הספר

 .במבנה

  .מינוי ועדת ביקורת לועד המקומי בה חברים: ליליק זקס, אורי שמיר ושייקה שדות אושר  -ב

 .90:00בשעה  7.7.02ישיבת הועד הקרובה נקבעה ליום שלישי ה . 19

 .הסכם העבודה עם אפרת, עדכון שכרהעזיבת אפרת את הישיבה, דן הוועד ביישום חלקי של  לאחר. 11

 .'מפורט בנספח ד –העדכון אושר 

 עמרי פירעם, יו"ר

 כהן רשמה: אפרת ציר

*** 

5.5.2009 

 פירעם השתתפו: יורם יפה, ישראל אברמסון,ספי אברמזון, דוד קרטיס, עינת פרנץ, ועמרי

 נעדרה: שושי עמית

 .רשמה : אפרת ציר כהן

 

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

 

 :על סדר היום

 גן חיים –צופית  עדכון פגישות.1

 יורם יפה –עדכון אירועי יום העצמאות .2

 דודי קרטיס –פגישה עם האגודה  / 15עדכון תמ"א .3

 אברמזון עדכון ספי –בטחון .4

 שונות.5

 

 דיון והחלטות

טלמור חבר ועד גן חיים האחראי על הנוער: הובהר לגן חיים  התקיימה פגישה בהשתתפות עמרי ואבי.1

אוטונומיה מלאה בהחלטות הקשורות לנוער. הועלתה בקשה מגן חיים לבחון שוב  שלועדת נוער צופית יש

  .₪ 10,000המושב בקרן קרב בסכום של  השתתפות

לבחון את הנ"ל פעם הנ"ל למועצה. ועד גן חיים מבקש  הועד המקומי הקודם התנגד להעברת השתתפות

 .בנושא נוספת כמו גם להגיע לישיבת ועד

 .להחלפתה המד"בית הגר לא תמשיך בשנת הפעילות הבאה, ועדת הנוער תראיין ותבחר מועמד

 .ועדת הנוער מוסמכת להחליט בנושא –המשך פעילות גנצעיר 

 חיים הביעו רצון לשת"פשהתקיימה בהשתתפות עמרי וועד מקומי גן חיים: חברי הועד בגן  פגישה נוספת

תרבות ונוער.  בנושאים שונים כדוגמת נוי ואיכות הסביבה בנושא גזם וכד'. שיתוף הפעולה יימשך בנושא

  .כמו כן עדכנו שקיבלו אישור להצבת רמזור בכניסה למושב

  -יום העצמאות אירועי .2

ובמסגרת התקציב שהוגדר  יורם: שת"פ ראשון עם גן חיים במסגרת התרבות. האירועים עברו בהצלחה

(40,000 ₪). 

כל  9008. בשנת 9008-9002מחירי המים לשנים  התקיימה פגישה עם האגודה. האגודה אישרה את .3

קוב תחויב במחיר של  15,000צריכה של עד  2009 +מע"מ. בשנת₪  1.770צריכת המים תחויב ב 

 .מע"מ₪ +  -7.7בעלות של יחויב כצריכה ביתית  +מע"מ מעבר לצריכה זו כל קוב₪  1.770

בהשתתפות של דודי קרטיס, יורם יפה. התקבלה המלצה להיעזר  התקיימה פגישה בנושא – 15תמא 
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₪+  10000חוו"ד בנושא ויעבירה לרשויות הרלוונטיות. שכ"ט היועץ דודי רוסו הנו  ביועץ תכנון אשר יכתוב

 .האגודה אישרה השתתפותה במחצית העלות .מע"מ

 .יורם יפה ודודי קרטיס פגישה עם דודי רוסו בהשתתפות החלטה: תקבע

בימים הקרובים מספרי הטלפון  ,מספרי טלפון לפתיחת השערים 500התקבלו כ  –שערי המושב  .4

 .יעודכנו

טפסים במזכירות. בשבוע הבא נפגש עם  90התקבלו כ  .המכתב נשלח לכל התושבים –נושא המדבקות 

בחינת מערך  –השמירה במושב. נערכה פגישה עם ארז שור  חברת גושן לבחון מחדש את מערך

 .השמירה בשני המושבים

 .נושא תקלות בשער המזרחי עלה

 .בישיבה הבאה 9008החלטה: אפרת תעביר את עלויות תיקון השער בשנת 

  שונות.6

  :מרכז חלוקת הדואר -דודי 

זאת לאחר פנייתו של התושב אלוף הדואר בנושא פינוי מרכז החלוקה ממקומו ו התקבלה פנייה של חברת

 הפנייה התקבלה במשרדי האגודה אשר העבירה לוועד המקומי. ע"פ התשריטים שהועברו לעיון .אליהם

שמאי  הועד )מפת מדידה( בנוסף לביקור במקום, נראה שאכן מרכז החלוקה ממוקם בקצה חלקתו של

מרכז  מורה כלשהי עבור הצבתאלוף. לא נמצאו בתיקי האגודה כל מסמכים המתייחסים לקבלת ת

 .החלוקה בשטחו של מר אלוף

 .ציבורי על חלקה פרטית הצבת מבנה –הועד המקומי לא יכול לאפשר הפרת חוק 

 .לתושב מכתב תגובה לפנייתו של שמאי אלוף לאגודה נשלח

לקבלת הערכת עלות  החלטה: המרכז יפונה מחלקתו של אלוף ע"י חברת הדואר, תעשה פנייה לדואר

ההזזה תתחלק בין האגודה לוועד  זזת המבנה, תעשה בדיקה האם למבנה היתר בנייה ואם צריך. עלותה

 .המקומי

 

נפגשו עם הנהלת האגודה, מבקשים שימוש בשטח הצמוד לביה"ס  ביה"ס: נציגי ועד הורים מרכזי –יורם 

 .לשם הרחבת בטח ביה"ס המחסן מאחורי הצרכנייה וזאת

האגודה בנושא הרחבת ביה"ס אך  רחבת בית הספר : הועד מגבה את ועדעמדת ועד מקומי בנושא ה

המועצה אשר ניתנה כבר בעבר במסגרת  מבקש להשתלב במהלך המו"מ ולנסות לממש הבטחה של ראש

 .המקומי אשר ישמש גם את האגודה דיונים בנושא הרחבת ביה"ס, לבנות מבנה לוועד

 

בהשתתפות ישראל ודודי על סדר היום נושאים  צהתתקיים פגישה עם ראש המוע 19.5.02בתאריך 

 .שונים

ועדת הנוער לפגוש את ראש המועצה בנושאים שונים הקשורים לנוער,  עתידות נשות 11.5.02בתאריך 

 .להחיות התוכנית לבניית מועדון נוער בצופית כמו בחינת האפשרות

 

 יו"ר עמרי פירעם

*** 

 

10.2.2009 

 ועמרי פירעם השתתפו: יורם יפה, ישראל אברמסון, ספי אברמזון, דוד קרטיס, עינת פרנץ, שושי עמית

 נציגת המושב במליאה –מוזמנת: צפי מרציאנו 

 .כהן רשמה : אפרת ציר

 

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

 :דיון והחלטות

ישיבות הועד המקומי. צפי תעדכן את הוועד המקומי  במליאה תוזמן לכלצפי מרציאנו נציגת המושב .1

תוספת כח משמעותית לחברי הועד. לצפי לא תינתן זכות  בנעשה בישיבות מליאת המועצה ותהווה

 .הצבעה

את חברי הועד בהתלבטויות האם לחגוג השנה את חג המושב ועל דרך ציון  חג המושב. יורם שיתף. 9
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 .תצוגה כלשהי -לשלב את הארכיון בחג המושב החג. שושי מציעה

. יורם יעדכן הועד תוך חודש ימים ברעיונות לציון חג 70ה החלטה: חג המושב לא יתקיים במתכונת שנת

 .9002עבודה בהתאם לתקציב תרבות  המושב יחד עם הגשת תוכנית

 .לחברי הועדהחלטות ותזכורות יועברו  החלטה: אפרת תבצע באופן שוטף מעקב אחר ביצוע. 1

מחודש מרץ( תתקיים קבלת קהל ע"י חבר ועד מקומי,  )החל 12:00 – 17:00בימי רביעי בין השעות . 4

להיפגש עם חבר ועד יתאם מראש עם מזכירות המושב.  במזכירות המושב. כל תושב אשר יבקש

 .יקבל את הפונים במזכירות עמרי 18.1.02ו  4.1.02בתאריכים 

להחזר הוצאות שהוצאו בגין פעילותו. ההחזר  החלטה: חברי ועד יהיה זכאי –ועד החזר הוצאות חברי . 5

ההוצאות, סך ההחזר יופחת מהתקציב עליו אחראי חבר  יבוצע כנגד הצהרה אישית של החבר + פירוט

 .אחרים הועד, הכספים לא ישולמו מסעיפים

הן המישור הכספי והן  .מאין כמוהוהועד המקומי רואה בפתרון בעיית מחיר המים, נושא חשוב  –מים . 6

 -הועד המקומי חויב בכ  1/9008מ בתחום יחסי העבודה התקינים מול ועד האגודה. אפרת דיווחה שהחל

מע"מ. בחודש אוגוסט ₪ +  4האגודה לחייב ב  לקוב מים עבור גינון ציבורי וזאת על אף החלטה של₪  8

, עקב החלטה של האגודה, חויב הועד 8/9008 מחודש זיכתה האגודה את הועד המקומי בהפרש. החל

העלמין מחויב הועד בסכום הנ"ל על אף שעל פי תקנות המים  לקוב. עבור מים בבית₪  2המקומי בכ 

הנ"ל. נעשתה פנייה לאגודה כבר בעבר, להפחית את מחיר המים,  החיוב צריך להיות נמוך מסכום

. החלטה: באחריות ישראל 9002א גינון לשנת ישפיע על ההחלטה בנוש שנענתה בשלילה. מחיר המים

 ( ולעלות נושא זה. יש לעדכן את שושי ודודי15.9.02פגישת ועד אגודה בתאריך ) להיפגש עם האגודה

 .בנושא

טו בשבט  השנה, לאור מצב משק המים, הוחלט שלא לקיים את נטיעות –נטיעות ט"ו בשבט . 7

בערוגות קיימות הסמוכות  ית שישתלו יחד עם ילדי הגניםעצי ז 10המסורתיות. יחד עם זאת הועד קיבל 

 .לגני הילדים, ללא צורך בהוספת קווי מים

לראשונה, מתקיימת מסגרת יול"א בגן דקל שבמושב. יוזמה זו נולדה לאחר פנייה של  ,השנה –יול"א . 8

 אשר השנההורים במושב אשר ביקשו שתהיה מסגרת כנ"ל כפי שיש בישובים סמוכים. המועצה  מספר

הועלתה  .החלה לקיים מסגרת יול"א במספר מועט של ישובים הציעה שצופית תהיה אחד המושבים

זה לקראת שנה  הבעייתיות ביצירת תחרות לתושבות המושב אשר פרנסתם היא בצהרון. יש לבחון נושא

 .הבאה

היהודית למטרת הועברה לסוכנות  לפני כשנה התקבלה תרומה ממשפחת דיין. התרומה –בית כנסת . 2

ספרי הקודש לארון הבנוי במועדון החדש  בית כנסת במושב. לאחר התלבטויות רבות הוסכם על העברת

ועדת בית הכנסת ביקשה לרכוש וילון  .₪ 3400 תוך שינוי הארון והתאמתו. נרכשה דלת פלדלת בסך

ציוד יעשה בשבועיים בנושא מחברת וילונות הנרי. מעבר ה להסתרת הארון. בימים אלה יגיעו לייעוץ

 .להביא הנושא לידי סיום הקרובים. עמרי ביקש מישראל

טיאוט לניקוי רחובות המושב. יש לבחון ת  טיאוט רחובות : בחודשים האחרונים עשינו שימוש ברכב.10

והם נותנים שירות למושבים הסמוכים בעלות של  המשך השימוש. ועד שדה ורבורג רכשו רכב טיאוט

שירותם לפחות פעמיים בחודש. במידה ומדובר בשימוש חד  ליום במידה ושוכרים את מע"מ₪ +  1500

הוצאות בגין ניקוי רחובות הינן בסעיף תקציבי נוי ואיכות הסביבה.  .+מע"מ₪  1700פעמי העלות היא 

 .את הנושא באחריות שושי ללמוד

הנהלת חשבונות  ימשרד רו"ח משה מועלם מספק לועד המקומי שירות –הנהלת חשבונות  . 11

הכספיים של הועד מדי שנה. את  בראשותה של רו"ח יפה ארקש. משרד רו"ח אבי מג'ר עורך את הדו"חות

מועלם בסוף כל שנה. את הדו"חות הכספיים  כל חומר הנהלת החשבונות רו"ח אבי מג'ר מקבל ממשרד

 .העלויות הישירות לפעולות אלההוצגו לחברי הועד  .מחויב הועד להעביר למועצה האזורית לביקורת

₪  950,000קיבל הועד המקומי אישור מהמועצה לתב"ר בסך של  לפני כשנתיים –תב"ר תשתיות . 19

המשעול אותה הקמנו באופן חלקי מומנה ע"י תב"ר זה. מחלוקת שהייתה  עבור תשתיות במושב. מדרכת

. לאחר הגעה להסכמה עם הגרה במקום הביאה לכך שרק חלק מהרחוב בוצע עם משפחת נוימן

בביצוע כל המדרכה כפי שתוכננה. את הפרויקטים מאשר מהנדס המועצה לפני  המשפחה אנו נמשיך

 .תנאי לקבלת התב"ר תחילתם והנו

אנשים שאינם תושבי המושב.  הועלתה בעיה של שימוש במקומות ציבוריים במושב ע"י –שונות .11

לתושבי צופית בלבד. יש לבדוק  שהשימוש במקום מותרהועלה רעיון להציב שלטים במגרש הספורט 

  .(חוקיות הנושא )באחריות אפרת

מגורים של הגרעינרים במושב. למושב כדאי שגרעינרים יחיו במושב כשהשכירות  הועלה נושא –עינת 
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 (המושב והמועצה תתגמל את המושב בצורות שונות )באופן לא רשמי ממומנת ע"י

 .ושב בדרכים נוספות לקיים. הנושא ייבדק מול האגודה באמצעות ישראלאת המ הגרעינר יוכל לשרת

 פירעם, יו"ר מרי

 

*** 

6.2.2009 

 ועמרי פירעם השתתפו: יורם יפה, ישראל אברמסון, ספי אברמזון, דוד קרטיס, עינת פרנץ, שושי עמית

 .רשמה : אפרת ציר כהן

 .עיקרי הדבריםאלא רישום  הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה

 

 :על סדר היום

 

 .אחריות/ועדות ישיבות/חלוקת –נוהלים  .1 

 (חשבון בנק )אפשרות להנפקת כרטיס אשראי –זכויות חתימה   .2

 בית העם / מועדון חדש  .3

 9002תקציב   .4

  שונות  .5

 

 :והחלטות דיון

 1700בשעה  10.9.02ביום שלישי ה  9נקבעה ישיבה מס' .1 

 אחריות חלוקת

 יורם יפה –תרבות )פעילויות תרבות + מועדון תרבות חדש( 

 אברמזון ספי –בטחון 

 שושי עמית –גינון ואיכות הסביבה 

 עינת פרנץ –העם?/ שותפות גן חיים(  נוער )הקמת מועדון פנאי בספריה/בית

 אברמסון ישראל –אגודה/דת/הנצחה -נכסים/יחסי ועד מקומי

 די קרטיסדו –מכרזים/ נושא המים/ תשתיות 

 זכויות חתימה.2 

 חברי הועד המקומי יהיו בעלי זכויות חתימה בחשבון הועד המקומי המתנהל בבנק הבינלאומי החלטה: כל

 .527288בחשבון מס  091סניף 

 .יחייבו הועד לכל דבר ועניין חברי ועד יחד עם חותמת הועד או חותמת מוטבעת 9חתימת 

חתימתה של אפרת ציר כהן, מזכירת הועד  ו"ר הועד יחד עםחתימת י₪  5000בהמחאות עד לגובה של 

 .יחייבו את הועד –בתוספת חותמת הועד 

 .שהועד יזמין כרטיס חיוב מחשבון הועד הוחלט

הקשורים בתחום עליו הוא אחראי כפי שפורט לעיל, חתימת  הוחלט שכל חבר ועד יחתום על תשלומים

 .יו"ר חבר ועדה יחד עם חתימת

 :בעלי זכויות החתימה הינםחברי הועד 

  .מר עמרי פירעם ת.ז

  .קרטיס ת.ז מר דוד

  .מר יורם יפה ת.ז

  .מר ישראל אברמסון ת.ז

  .ת.ז מר ספי אברמזון

  .הגב עינת פרנץ ת.ז

  .הגב שושי עמית ת.ז

 – בית העם / מועדון חדש.3 

שקל אחד  נה תמורתעם הפרדת הועדים וקבלת בית העם לשימוש הועד המקומי הועד שכר את המב

אחזקת בית העם  .לשנה. עד להקמת המועדון החדש הושכר המקום לתושבי המושב לפעילויות שונות

זאת לאחר ניכוי ) לשנה 11000עלות האחזקה הייתה כ  9008עלתה משנה לשנה ובשנת  9006משנת 
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צאה מכך הכנסות במקום, כתו הכנסות(. לאחר הקמת המועדון החדש רוב השכירויות והחוגים יתקיימו

 .בית העם תפחתנה

הספרייה מתאימה למועדון פנאי אותו הנוער מבקש להקים. הוצאות  ,לנוער המבנה אינו מתאים –דודי 

 .השימוש הגובר במועדון החדש הכנסות לא צפויות האחזקה גבוהות ולאור

ם, הצגות ילדים, העם לשימוש הועד המקומי במקום נערכים טקסי חושב שצריך להשאיר את בית –יורם 

וחוגגים את חגי תשרי. הוצאות תחזוקה שוטפת יהיה על הועד המקומי הוצאות  מסיבת פורים, קייטנה

 .השתתפות –המבנה יש לדרוש מהאגודה  גדולות של

הועד המקומי, תוך העלאת גובה השכירות של המקום  שושי: חושבת שבית העם צריך להישאר בשימוש

 .ומהתושבים המבקשים להשכיר

 .צריך לבדוק האם מתאים לשימוש הנוער. הספרייה מבוקשת למועדון פנאי :עינת

המקומי צריך להשאיר את בית העם לשימושו. יפנה לאגודה בבקשה לסיוע כספי בשיפוץ  ישראל: הועד

 .העם יחד עם השתתפות באחזקה השוטפת בית

 

האם האגודה תשתתף בעלות בנושא זה, יש לבדוק  על מנת שהועד המקומי יקבל החלטה מושכלת

שיפוץ בית העם והסובב לו )עלות שיפוץ המבנה כ  והאם תשתתף בעלות₪(  10,000השנתית )כ 

 .באחריות ישראל – (₪ 80,000 סביב המבנה -מדרכה + תאורה₪  50,000

 .לבקשת סיוע ,ישראל יפנה, תוך שבועיים, לראש המועצה מוטי דלג'ו

 

כיום יש מספרי טלפון רבים של  .עדכון מספרי הטלפון במאגר השעריםיוזם מהלך  –ספי  –בטחון .4 

פנייה לתושבים להעביר מספרי טלפון מעודכנים.  אנשים שאינם גרים כבר במושב. בימים הקרובים תנוסח

השוכרים לא יפנו ישירות  –מספרי הטלפון של השוכרים  כל תושב המשכיר יחידות דיור יעביר את

 .חודשים על מנת לאפשר לכל התושבים להעביר המספרים תוך מספרבבקשה. העדכון יעשה 

  סעיף ארכיון 9002לתקציב  מבקשת להוסיף –שושי  –ארכיון 

 עמרי פרעם

  פרוטקול מישיבה שהתקיימה במ.א. דרום השרון***

 :המועצה רצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד ראשונה שהתקיימה במ.א. דרום השרון, כפי שנרשמה ע"י מזכיר

 9002בפברואר  3"

 

 2.2.09 - צופית -פרוטוקול ישיבה ועד מקומי 

 עינת נוכחים: פירעם עמרי, קרטיס דוד, יפה יורם, עמית שושנה, פרנץ

 חסרים: אברמסון ישראל, אברמזון יוסף

 

, ועד מקומי יתכנס 1258 -המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  לצו המועצות 104בהתאם לסעיף 

 .יום מיום תחילת כהונתו 14הזמנת ראש המועצה, תוך  ע"פי לישיבתו הראשונה

 .וינהלה עד אשר יבחר ראש הועד המקומי ראש המועצה ישב בראש הישיבה

 .הראשונה היום חברים זומן לישיבה 7ועד מקומי צופית המונה 

 .חברי הועד הציגו עצמם

 :בחירת יו"ר

 הנוכחים: עמרי פירעם מועמד שמוצע ע"י

 הצבעה

 5בעד 

 0נגד 

 פירעם עמרי -נבחר ליו"ר הועד 

 .ראש המועצה ברך את חברי הועד ואיחל להם בהצלחה ושיתוף פעולה

 .נסגרה הישיבה

 רשם: יצחק אגוזי, גזבר ומזכיר המועצה

 המועצה העתק: ד"ר מוטי דלג'ו, ראש

 ועד נבחר


