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19.12.2010 

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

 .ועדת ביקורת: ליליק זקס, ושייקה שדות

 .מרציאנו נציגת המושב במליאה: צפי

 רשמה: אפרת ציר כהן

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

 :על סדר היום

 בית ספר.1

 שונות.2

 

 :והחלטות דיון

לתושבים נמסר כי הפעם  ,התקבלו מספר פניות של תושבים אשר ביקשו להגיע לישיבה -בית ספר .1

 .זאת בהבנה קיבלו הישיבה תהיה ללא אורחים. הועד המקומי מעריך את התושבים אשר

התנגדות להקמת בי"ס חדש  לאחר הישיבה שהתקיימה לפני כחודש בה הועד המקומי החליט להגיש

 .לדון בנושא פעם נוספת בבית ברל, פנתה חברת המליאה צפי מרציאנו לועד המקומי בבקשה

 .יםנושאים שהינם קריטי 3להבנה שיש  צפי שוחחה עם אחת מפעילות העמותה להשארת ביה"ס, והגיעה

מחלוקת שיש בעיה עם המבנה הקיים, אין מקלט. בעיית  א.מה יהיה עם המבנה הקיים לאחר המעבר )אין

 .(מוסדרת גישה לביה"ס, אין חניה

 .אופניים ב.אם ביה"ס יעבור לבית ברל יש צורך בדרכי גישה נוחים ברגל ואו

 .ג.בי"ס חדש יהיה בי"ס קטן

 

נגדותו להעתקת ביה"ס אלא אם כן, מתקיימים התנאים הת הצעתה של צפי: הועד המקומי יגיש את

 :המצטברים הבאים

 ""ביום שאחרי –הנוכחי יהיה אך ורק לשימוש המושב  מבנה ביה"ס.1

גשר או פתרון אחר אשר יאפשר הליכה ברגל מהמושב ואו רכיבה  – תבוצע דרך גישה לביה"ס החדש.2

 .על אופניים

 .החדש יהיה קטן ביה"ס.3

 

 :לו להצבעההצעות הוע 2

 .וההתנגדות תוגש כמתוכנן תקפה 11.11.11ההחלטה מה  .1

ימים לפני תום מועד הגשת  4או עד ) 21.12.11הועד המקומי מעכב את הגשת ההתנגדות עד ל  .2

מועד תינתן התחייבות בכתב, של ראש המועצה  לבדיקה ע"י אפרת( ובמידה ועד לאותו –ההתנגדויות 

מצטבר: ביה"ס הנוכחי יהיה אך ורק לשימוש המושב, תבוצע  התנאים באופן 3ם ד"ר מוטי דלג'ו בדבר קיו

 .ורוכבי אופניים וביה"ס יהיה בי"ס קטן דרך גישה לבי"ס להולכי רגל

הוצע לראש המועצה ע"י מי מועד האגודה, העברת שטח  לפני ההצבעה עמרי ביקש לקבל הבהרה האם

 .קומות ומקלט 2לבניית מבנה בעל  –הקיים  בית הספר הצרכנייה ומחסן הביצים לשם הרחבת

 .האגודה שיחה עם ראש המועצה בנושא אך עדיין לא קיבל אישור מאסיפת ישראל דיווח שהוא אכן קיים

 

 :הצבעה

 .10.11.10 להגיש התנגדות כפי שהוחלט ב – 1ישראל תומך בהצעה מס' 

 .2שושי, עינת, יורם, דודי ועמרי תומכים בהצעה מס' 

 .נמנע ספי

 

את ההצעה כפי  החלטה: הצעתה של צפי התקבלה ברוב דעות. צפי תפנה לראש המועצה ותציע לו

 .שפורטה לעיל, בע"פ
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בהשתתפות ראש המועצה, מנהלי מחלקות ועמרי פירעם. ראש  התקיימה פגישה 14.12.11ב -כספים  .2

 .דו למטרה כלשהיאשר יש ליע₪  251111לקבל תב"ר בסך של  המועצה מסר בפגישה שהמושב עתיד

 :לתב"ר אפשרות ייעוד

  מבנה נוער אשר יושלם מכספי הועד המקומי יחד עם קבלת הלוואה מהמועצה בסך•

 .₪ 051,111סה"כ כ  -₪  251,111של כ 

 .תשתיות המושב•

 .שיש צורך לרכוש ספר תורה חדש לבית הכנסת ישראל מבקש להוסיף

 .טובת בניית מועדון נוער חדשהתב"ר ל החלטה: ברוב קולות הוחלט ליעד כספי

בתקלות רבות בשער המזרחי. העלה אפשרות חזרה  ספי ביקש לעדכן שלאחרונה אנו נתקלים -בטחון 

 .התנגדות של חברי הועד אך למהלך זה הייתה –לשימוש בשלטים 

  :בשעות העומס לפיכך הוחלט, עד לפתרון התקלות, להשאיר את השער פתוח

שעות היממה השער ייפתח  . במהלך שאר19:11 – 15:11ובין השעות  19:31 – 11:11בין השעות 

 .(05:00 – 23:11בעזרת הטלפון הסלולרי )לא ניתן לפתוח השער בשעות 

 עמרי פירעם

*** 

10.11.2010 

 עמית השתתפו: יורם יפה , עמרי פירעם, ישראל אברמסון ,עינת פרנץ, ספי אברמזון ושושי

 נעדר: דוד קרטיס

 .שדות ביקורת: ליליק זקס, אורי שמיר ושייקהועדת 

נכח בחלק מהישיבה( ) יו"ר ועד הורי ביה"ס –אורחים: מירב בר, מור שמיר, הדס שמש, שמוליק חכם 

  .ואורן ניסים

 (חלקית) נציגת המושב במליאת המועצה: צפי מרציאנו

 רשמה: אפרת ציר כהן

 .ום עיקרי הדבריםריש הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא

 :על סדר היום

 מצופית העברת בית הספר.1

 בטחון.2

 שונות.3

 

 :דיון והחלטות

בית הספר בצופית נידון במספר ישיבות של הועד המקומי. בישיבה זו  נושא העברתו המתוכננת של.1

לקבל החלטה האם להצטרף להתנגדות האגודה והעמותה לשימור ביה"ס. טרם  מבקש הועד המקומי

 .ניתנה זכות הבעת העמדה לכל הנוכחים בחדר, ע"פי סדר הישיבה ,ת החלטהקבל

השארת ביה"ס בצופית. לא מוצאת כל סיבה להוצאת ביה"ס מהמושב. ראוי שהועד  בעד –ליליק זקס 

 .את התנגדותו המקומי יצרף

בי"ס חדש. המוסף לילדים, של  לא משוכנע שהוצאת ביה"ס מחויבת המציאות. מודע לערך –ספי אבמרזון 

  .המבנה לאחר הוצאת ביה"ס וחושש מכך חושב שניתן לשפץ את הקיים. כמו כן, לא ברור מה יהיה עם

במבנה. רואה שהורים רבים רוצים להשאיר את ביה"ס  מה יהיה –חוששת מהיום שאחרי  –שושי עמית

 .השארתו יחד עם שיפוץ הקיים במושב וחושבת שאכן יש לעשות למען

להתנגד להעברת ביה"ס. האגודה בוחנת  מבקש להיצמד להחלטת הנהלת האגודה -ישראל אברמסון 

 .להצטרף לועד האגודה ולהתנגד שוב את הרחבת שטח ביה"ס. חושב שהועד המקומי צריך

 21%רק  –הקשה במקום. בנושא המקלט  כמתנדב בביה"ס וכהורה מרגיש את הצפיפות –אורי שמיר 

יספק כיתות תקניות, ציוד, מקלט, מרחבים וכו'. לא  למקום. בי"ס חדשמכלל תלמידי בי"ס יכול להיכנס 

 .ביה"ס ראוי שהועד המקומי יתנגד להעברת

כלשונה למליאת  מבקשת להבהיר שכל החלטה שתתקבל ע"י הועד המקומי תועבר –צפי מרציאנו

תיד המבנה ולהשפיע על ע המועצה. לדעתה המלחמה אבודה ומיותרת. יחד עם זאת ניתן עדיין לנסות

 .המקומי לאחר שיפונה וזו לדעתה המטרה שצריכה לעמוד לנגד עיניה לועד

לא יעצרו אותו. הדבר  הקרב אבוד. הגשת בקשות, התנגדויות והחתמות יעכבו התהליך אך –אורן נסים 
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היא לפנות לבג"צ. עלות משוערת של  המעשי הוא להוציא את ירחיב וחגור. הפעולה היחידה שניתן לעשות

להתנגד אלא לבדוק מה אנחנו יכולים לעשות עם  אם לא בוחרים בהליך זה לדעתו לא כדאי₪.  111,111

 .המבנה לאחר פינויו

חשיבות רבה בהמצאות בי"ס שכונתי בתוך המושב. היום הילדים הולכים ברגל לבי"ס,  רואה –הדס שמש 

 נסיעה שכזו. לאחר שהעמותההילדים הקטנים אינם מתאימים ל –חדש יאלצו להיעזר בהסעות  לבי"ס

 .והאגודה החליטו להתנגד לבי"ס חדש, ראוי שגם הועד המקומי יצטרף

 הנתונים, אשר הוגשו ע"י ראש המועצה ועל פיהם למעשה אושר נושא בי"ס חדש במשרד – מירב בר

אשר לא  החינוך, היו לא מדויקים. לפי הנתונים שבדקה העמותה קיימת מגמת ירידה במספר הילדים

 .מצדיקה הקמת בי"ס חדש. עוד מספר שנים לא יהיו מספיק ילדים בכל שכבה

בתי  מבחינת מקלט, ע"פ נציג פיקוד העורף ניתן למקלט את ביה"ס הקיים. ביקרה במספר –שמיר  מור

המקומי ינקוט עמדה  ספר דומים לקיים בצופית ופועלים עד היום באופן תקין וראוי. הגיע הזמן שהועד

תלמידים שלא גרים  11%לומדים  ע שהמושב מוותר על נכס חשוב כזה. כמו כן, במועצהכלשהי. מפתי

הצפיפות בבי"ס היא מדומה וקוראת רק בגלל  בדרום השרון, בתי ספר מתרוקנים או מתאחדים ולכן

ערובה עד שיבנה בי"ס חדש )חגור וירחיב(. כשיבנה בי"ס  המועצה שמתעקשת להחזיק פה ישובים כבני

מדוע לא התעקשנו בזמן  –לפי הבטחת דלג'ו לחגור ואנחנו נכה על חטא  ר יעברו לאהרונוביץחדש, חגו

 .ביה"ס שישאירו לנו את

חדש. לפני כשבועיים  לדעתו, בקרב הורי ביה"ס, קיים רוב מוחלט התומך בהקמת בי"ס –שמוליק חכם 

תחם החדש. יש לו בעיה המ התקיימה פגישה עם ראש מועצה ומנהלי מחלקות במועצה להצגת תוכניות

להשאיר את ביה"ס במושב. לא  אישית/מוסרית להודיע לחלק מהתלמידים לעבור לבי"ס אחר על מנת

 .המקומי יקבל יש לעשות המקסימום רואה אלטרנטיבה אחרת מאשר בי"ס חדש. בכל החלטה שהועד

הקרב אבוד. בימים אלה צופית שרוצים בי"ס חדש.  ככל הידוע לו, יש מספר רב מקרב הורי –יורם יפה 

מעבר למבנה החדש. הועד המקומי מייצג את תושבי המושב  צריך לנהל מו"מ לגבי עתיד המבנה לאחר

מתנגדים לבי"ס חדש על הועד להצטרף אך לשם כך צריך לערוך סקר בין  מול המועצה. אם רוב התושבים

 .לאחר עריכת סקר לקבל החלטה כל הורי צופית. רק

יחד עם זאת בעבר כשהמושב יכול היה עוד  בת שיש ערך מוסף בהשארת ביה"ס במושבחוש –עינת פרנץ 

 .להתנגדות להשפיע ולשנות לא עשו זאת, לפיכך נגד הצטרפות

למאבק חזיתי בתכנית,  אין ערך להתנגדות. השקעת כספים בהכנת התנגדות, או יציאה –עמרי פירעם 

לרגשי התושבים המבקשים להשאיר  מיותרת. מודע –בעניין ללא ידיעה מוחלטת שהועד המקומי אינו צד 

ניתן היה לנקוט בצעדים לטובת השארת ביה"ס  את ביה"ס והיה שמח שאכן כך יהיה. יחד עם זאת כאשר

מצומצם של משפחות. רוב מוחלט של תושבי צופית רוצים  הדבר לא נעשה. מדובר כאן במאבק של מספר

 .בי"ס חדש

בעד הוצאת מכתב התנגדות: ישראל, ספי, שושי, עינת. התנגדו: עמרי ויורם הצבעה,  החלטה: נערכה

 .בסקר מקדים(. תעשה פנייה לדוד קרטיס לניסוח מסמך בהתאם להחלטה הנ"ל )מותנה

פריצות שהיו  41ספי: מבדיקה שנעשתה עם משטרת ישראל ניתן לראות שמתוך  -עדכון – ביטחון.2

פריצות.  3קרו בשעות אחה"צ. בזמן סיור המתנדבים ארעו רק  21, 2111ועד אוק 2111מינואר  במושב

אחה"צ, לפי רצון  מבקש לשנות את שעות סיור המתנדבים. חלקם יהיו בשעות הלילה וחלקם בשעות

  .המתנדבים אשר יתאמו זאת מראש. השינוי יפורסם לתושבים באיגרת

מספרי רישוי  צלמה אשר תוכל לקרואנערך סבב טלפוני בין חברי הועד בנושא רכישת מצלמה נוספת. מ

 .של הרכבים ותוצב סמוך לשער המזרחי

של חברת גושן עלה צורך ברכישת ראוטרים נוספים בעלות של  לאחר שהופסקה עבודת המוקד הרואה

2111 ₪.  

 .+ מע"מ 3211רכישת מצלמה קוראת מספרי רישוי בעלות של  החלטה: אושרה

נעשו מספר פניות של תושבים בנושא תעריפי השכרת מועדון לאחרונה  – שונות: מועדון תרבות.3

 .והערב התרבות בשעות אחה"צ

 .₪ 511ייגבה סכום של  – 19:11החלטה: אירוע ערב החל מהשעה 

  .₪ 351ייגבה סכוםשל  – 21:31 – 21:11אך יסתיים ב  18:11שמתחיל ב  אירוע

 .₪ 211ייגבה סכום של  – 19:11ים עד ויסתי 10:11 -11:11בשעות אחה"צ המוקדמות  אירוע שיתחיל

 

פנה אל יורם יפה וספי  .שנות פעילות 0לסיום, ביקש עמרי לשתף חברי הועד בעייפות המצטברת לאחר 

היו"ר לאחד מהם. עמרי הסביר  אברמזון לשקול "לקחת אחריות", לקראת העברה מסודרת של סמכויות
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תרבות וביטחון(, היותם דור ממשיך ) גם כיום שפנה אל ספי ויורם בשל היותם פעילים בולטים מאד

 .שלהם במושב, ועקב כך שזוהי הקדנציה הראשונה

 עמרי פירעם

 

*** 

13.10.2010 

 ושושי עמית השתתפו: יורם יפה , דוד קרטיס, עמרי פירעם, ישראל אברמסון ,עינת פרנץ, ספי אברמזון

 אורחת: גילה פייג

 רשמה: אפרת ציר כהן

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

 

 :על סדר היום

 צופית בי"ס.1

 .ועדת ביקורת.2

 שונות.3

 

 :דיון והחלטות

המושב ופעילה בנושא השארת בית הספר בצופית, הגיעה לישיבת הועד, לבקשתה,  גילה פייג תושבת .1

 .נושא מעבר בית הספר לבית ברל להציג את

כמטרה את השארת בית הספר בצופית. נעשו  ,מה עמותה ששמה לה, בין השארגילה: לפני כשנה הוק

קבלת ההחלטות בנושא ע"י המועצה וההתנהלות  ,מספר בדיקות בנושא הצורך במעבר למבנה חדש

 .באופן כללי של המועצה

רבים למשרדי ממשלה, מכתב ממשרד מבקר המדינה התקבל בעמותה המצביע על  נשלחו מכתבים

בקבלת ההחלטות לגבי שינוי הייעוד. כמו כן העמותה קיבלה ייעוץ מפיקוד העורף  קינותמציאת אי ת

 .מקלוט המבנה בנושא

האגודה שלחה גם היא  העמותה מבקשת שהועד המקומי יצטרף להתנגדות שהוגשה. לדבריה, הנהלת

 .התנגדות למעבר

ה חתמו כמאתיים הורים, יחד עם עותק עצומה עלי החלטה: לאחר קבלת עותק ההתנגדות של העמותה

 .החלטה בנושא יתכנס הועד המקומי לישיבה דחופה לקבלת

 .התרבות הועד המקומי מבקש בהזדמנות זו לברך את גילה על הצטרפותה לועדת

ישיבה של הועדה  ועדת הביקורת של הועד המקומי העבירה לעיון הועד סיכום –ועדת ביקורת  .2

 .מצ"ב – 13.11.11

היחידות המחויבות באגרת ביוב, קרן הביוב ועוד. התקיים  הועלו שאלות בנושא כגון מספר –בנושא הביוב 

 .נקודות ותשובות יינתנו בכתב דיון בשאלות שהועלו, הובהרו

המקומי בנושא ביוב כמו גם הכרטסת העוסקת  ועד מקומי: כל כרטסות הנהלת החשבונות של הועד

עביר הועד תשלום עבור אחזקת הרשת הועברו לפני מ בהעברת התשלומים לעיריית כפר סבא אליה

 .ישמח לענות על כל שאלה וכל הבהרה בנושא כחודשיים לועדת הביקורת. הועד המקומי

 .ונוער פועלות במסגרת הועד המקומי ונפגשות באופן קבוע נמצא שרק ועדות תרבות –עבודת ועדות 

צים ביניהם לכל הקשור לביטחון לעתים בשיתוף ספי ועמרי נפגשים ומתייע – הועד המקומי: ועדת ביטחון

נעשה ניסיון לגייס תושבים לועדה  –האזה. החלטות מתקבלות בישיבות הועד. ועדת נוי  תומר –הרב"ש 

 ,ללא הצלחה. תושבים מביעים את הסכמתם אך לצערנו לאחר שמבינים שעליהם להתגייס לכך אך

הוק. לכל  עד בנושא זה. ועדת מכרזים מתכנסת אדנסוגים. בפועל אפרת מתייעצת עם שושי נציגת הו

 .מטרה נקבע הרכב מיוחד לנושא

ההתנהלות המחדלית של המועצה מבוקרת ע"י הועד המקומי,  ,סמכות הועד המקומי –חוות הסוסים 

 .של החווה מדוע לא נסגרת הכניסה המזרחית

מספר פניות למועצה  . נעשוהועד המקומי: סמכות אכיפת חוקי העזר היא של המועצה האזורית בלבד

לא בעל המשק( . כמו כן, הועד ) בנושא. המועצה הגישה תלונה בנושא וכתב אישום הוגש כנגד המפעילה

את הסמכות לאכוף את הסרת המפגע. לצערנו  המקומי פנה לתושב עצמו כמו גם למועצה האזורית לה יש

להיות מוטרדים מהמפגע אם זה  המושב ממשיכים עד היום התושב לא נעתר לבקשת הועד. תושבי

הסוסים והסכנה העלולה להגרם בעת יציאתם מהחווה )מקרה  האנשים שמגיעים לחווה ואם זה מצואת
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 .האגודה, הועד המקומי פנה לעזרת ועד האגודה לסיוע שקרה(. מאחר ומדובר בחבר הנהלת

וה תגובה ראשונית ואין בה הועד לנושא זה מצורפת בזו. תשובה זו מהו תשובה של ספי נציג –ביטחון 

 .בנושא –נוספות, אם יידרשו  לגרוע מתשובות

 

כתובה. ראוי להוסיף כי הוועד המקומי רואה  החלטה: הועד המקומי ימסור לועדת הביקורת תגובה

 .הועד ועובדיו בביקורת כלי עבודה חשוב, המסייע לעבודת

 

  :שונות .3

הוגשו לאחרונה. משפחת אבן ומשפחת מרציאנו.  יותתוכנ 2 –נוהל אישור בקשות להיתרי בניה  --

ואושרו. ראוי לציין את הענות ועד האגודה לשתף גם את הועד  התוכניות הועברו אלינו ע"י ועד האגודה

 .המוגשות, זאת לאור תקדימי העבר המקומי באישור התוכניות

ה לשם בטיחות הבטיחות ברחוב השדר נעשתה פנייה של מחלקת התחבורה להמשיך את מעקה --

תושבים להמשיך מעקה בטיחות סמוך לצרכנייה ועד  הילדים העולים להסעות. כמו כן נעשתה פנייה של

  .למדרכה הסמוכה למשפחת אלוף

 .החלטה: בימים הקרובים ייבחן הנושא

 השיפוץ בבית העם, יוקם צוות משותף לגיבוש תוכנית ועד האגודה אישר את –שיפוץ בית העם    --

 .הסכם שכירות בסכום סמלי לחמש שנים לביצוע. השיפוץ מותנה בחתימה על

לימור אפרת על עזיבתה את ועדת הנוער לעת עתה,  'הועד המקומי קיבל בצער את הודעתה של הגב --   

שמונה כעת את עינת פרנץ, סיגל רשף, יואב תומר ורוני  ומברך את רוני פירעם עם כניסתה לוועדה

 .פירעם

 ירעםעמרי פ

*** 

12.7.2010  

 ושושי עמית השתתפו: יורם יפה , דוד קרטיס, עמרי פירעם, ישראל אברמסון, עינת פרנץ, ספי אברמזון

 ועדת ביקורת: אורי שמיר, ליליק זקס

 מרציאנו נציגת המושב במליאה: צפי

 רשמה: אפרת ציר כהן

 .םרישום עיקרי הדברי הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא

 

 :על סדר היום

 .עדכונים בנושאים שונים.1

 ישראל - קופ"ח.2

 עדכון מצב –בטחון .3

 הצעות לפיתרון –רחוב הדקל .4

 צפי מרציאנו – בית הספר צופית.5

 גן אירועים.6

 מים.7

 שונות.8

 

 :דיון והחלטות

1.  

בנוסף  המובילמוקמת בימים אלה מדרכה סמוך לדרך  19.1.11א. בהתאם להחלטת הועד המקומי מ

  .לתשתית תאורה. צפי לסיום עבודות תאורה סוף חודש יולי

המועצה האזורית הקציבה תב"ר של ₪.  33,111תאורה כ ₪,  58,111המדרכה כ  עלות משוערת של

 .פרויקט זה עבור₪  48,111

חדש וזאת מאחר  ב. לפני מספר חודשים פנה יהודה בק לועד המקומי בבקשה לרכוש ספר תורה

המחלקה המוניציפלית, רועי עובד,  פרים הקיימים מתבלים. נעשתה פנייה למוטי דלג'ו כמו גם למנהלוהס

 .בנושא לשם קבלת סיוע כספי. עדיין לא התקבלה תשובה

בני המצווה. לפני כחודש,  זו השנה השלישית שאנו מקיימים פרויקט לשכבת גיל –ג. פרויקט בני מצווה 

למועדון התרבות. פסל הפרויקט של שנה  כדים, סמוך 3 –פסל סביבתי  כחלק ממשימות הפרויקט, הוקם
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הוזמנה פינת ישיבה בדומה לפסל שהיה. בימים  שעברה הוסר עקב התפוררות והתבלות, ובמקומו

 .הפינה לשכבת הגיל האמורה הקרובים תוצב במקום. תמצא דרך לשייך

ב, גם השנה מסגרת מיוחדת וייחודית לילדי במוש זו השנה החמישית שאנו מקיימים קייטנה –ד. קייטנה 

 –יולי טירוף  –ועדת הנוער הצענו מסגרת פעילות לשכבת ז'  שכבת ו'. השנה ביוזמה ברוכה של הורי

משלושת הישובים. שתי הפעילויות אינן מסובסדות ע"י הועד המקומי אלא  בפעילות משתתפים בני נוער

 .סגור כל אחת בנפרד מנוהלות בתקציב

עובדיו שובתים למעלה משבועיים. לפיכך  החשבון מנוהל בבנק הבינלאומי אשר –בון הועד המקומי ה. חש

 –אלה הועברה באמצעות תשלומים מבנק הדואר  החודש התעכבה העברת המשכורות לעובדים ובימים

 .במזומן או בצ'ק לפי בקשת העובד

של פינוי גזם  )בתוספת₪.  11,111ב. עלות כ לפני כשבוע החל גיזום וניקיון דקלים במוש –גיזום דקלים  .ו

 .(₪ 4511בעלות של כ 

חוות סוסים שיקומית בסוף רח האילנות באחד המשקים.  מזה למעלה מחצי שנה פועלת –ז. חוות סוסים 

ומפגעים, בין השאר זבובים רבים, לכלוך ופגיעה בתשתיות המושב.  התקבלו תלונות רבות על מטרדים

המועצה מטפל בנושא והוגש לאחרונה דו"ח חמור שנכתב ע"י וטרינר משרד  של מנהל מחלקת התברואה

 .מצורף לפרוטוקול. ראש המועצה ד"ר מוטי דלג'ו מעורב בנושא הבריאות אשר

 .לרני פלדמן בנושא לשם טיפול בנושא כמו כן יישלח מכתב מהוועד המקומי החלטה: ישראל יפנה

 .קשת הועד המקומי ביקורת של חברת הדואר בסוכנות צופיתמדי מספר חודשים מתקיימת לב – ח. דואר

הדו"ח  .לאחרונה התקבל דו"ח המצביע על אי דיוקים מינוריים בקופה. הנושא הובא לידיעת העובדת

 .מצורף

ועד האגודה שהועד  לאחר מספר פגישות בנושא המבנה, התקבלה החלטה ע"י –ט. מבנה הדואר 

הועד המקומי. כבר בוצעו  כר דירה אך אחזקת המבנה תהיה עלהמקומי ישתמש במבנה ללא תשלום ש

 .חיצונים ופנימיים במקום מספר תיקונים בין השאר צביעה חיצונית ותיקונים

חופשה שנצברו לטובתו. לאחר קבלת  חצרן המושב, פנה לועד המקומי בבקשה לפדות ימי –י. אריה לשץ

החתמת העובד על כתב ויתור סופי ומוחלט על כל  ימי חופשה שנצברו יחד עם 51חוו"ד משפטית, נפדו 

 .טענה בעניין

לעדכון שנמסר בישיבות קודמות, הופסקה עבודתה של סייעת גן דקל עקב אי  בהמשך –יא. סייעת 

ההורים, מאחר והעובדת בהריון התבקש אישור להפסקת העבודה ממשרד התמ"ת. לאחר  שביעות רצון

( 1.0.11, התקבלה החלטת החוקרת )בתאריך 11.5.11התמ"ת ביום חקירה בנושא במשרדי  שהתקיימה

כספי  לאשר את פיטורי הסייעת. הנושא הועבר לקבלת ייעוץ משפטי. יש לציין כי הועד מחזיק את שלא

 .ההורים המיועדים לתשלום לסייעת במידה ויידרש לכך

ר הטיפול במועדון להורי הילדים מספר בעיות בתפעול המועדון. בימים אלה הועב היו –יב. מועדון פנאי 

 .(ברכה ופייג ,)בן גרא

 

ישראל אברמסון נציג הועד המקומי  בשעה טובה ומוצלחת ולאחר דיונים ופגישות אותם קיים –קופ"ח .2

את המרפאה תפעיל חברת צבר אשר מפעילה  .11.0.11לנושא זה, המרפאה נפתחה, לאחר שיפוצים, ב 

אלי מילר החל כבר בקבלת חולים וניתן להזמין תור  נהל המרפאה ד"רבמספר ישובים מרפאות דומות. מ

תדאג לפרסם את שעות הקבלה בין כל התושבים. שעות  במשך כל שעות היממה. ההנהלה החדשה

תתקיים  21.0.11שירותים שניתן יהיה לקבל במרפאה, במידת הצורך. ב הפעילות ישתנו בהמשך וכן יוספו

יבת פרידה מהרופאה ומהמתנדבים בהשתתפות חבורת הזמר צופית. כמו מס –בצופית  מסיבה במועדון

 הארכיון יערוך תצוגה בנושא המרפאה מימיה הראשונים במושב. התקבלה פנית ישראל אברמסון כן, צוות

 .ההשתתפות אושרה -₪  511לוועד להשתתפות במתנה בגובה 

 

מצלמות אשר נותנות  8שהוצבו במושב ל המצלמות  3הנושא הוחלט להחליף את  לאחר לימוד –ביטחון .3

 גדול יותר. שלושת המצלמות שאר הוצבו בתיאום ותוך חיבור למוקד רואה של חברת גושן, לא כיסוי שטח

החדשות  נתנו מענה לצרכי המושב ולפיכך הוחלט להפסיק את שירותי המוקד. לאחר הצבת המצלמות

והתרעות  לצפות במצלמות באמצעות המחשביירכש מחשב שיוצב בביתן שומר הכניסה, ניתן יהיה 

 ."תקפוצנה" למסך. תוכנה זו תתוקן גם במזכירות המושב

יירכש ארון אשר יוצב בכניסה למושב ויהיה נעול במהלך היום. יעילות המערכת  ,לשם התקנת המחשב

 .דבתיעו צפייה –במהלך השבועות הראשונים לתפעולה כמו גם בחינת אפשרות הקלטת "העבר"  תיבחן

  .קיימת תחושה שלאחר הקמת המצלמות יחד עם הקמת הסיור מספר הפריצות התמעט
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השדרה( אינם  עדיין יש בעיתיות בסגירה הרמטית של המושב וזאת מאחר והמשקים הפונים לכפ"ס )רח

 .מגודרים

 

פגישה בנושא במועצה האזורית, בהשתתפות  התקיימה 1.0.11בתאריך  –דודי קרטיס  –רחוב הדקל .4

דוד קרטיס, יועץ התחבורה עופר רוכוולד, התושבים גיא  - מהנדס המועצה אהרון יאסוביץ, חבר ועד מקומי

אפרת ציר כהן. הישיבה התקיימה לאחר שועדת התמרור האחרונה  זיו ושלומית לוי ומזכירת המושב

מכפיש את שמם  לרחוב הדקל. יש לציין שגיא זיו נוקט בדרכים לא ראויות, ביקשה לקבל פתרון תחבורתי

 ודוד קרטיס וגורם לנזקים אישיים לנ"ל. למעשה הוא זה שעיכב מציאת פיתרון לבעיית של עמרי פירעם

לפתרון המצב.  התנועה. נציגי הרחוב קיימו פגישה מקדימה בינם לבין עצמם והעלו על הכתב את בקשתם

יתייחס לרחובות הדקל,  פתרוןבסיכום הפגישה במועצה, התבקש היועץ להעביר למושב הצעות לפתרון. ה

יצירת בעיות נוספות ברחובות הסמוכים.  הגנים והגפן, מאחר ולא ניתן לפתור בעיה ברחוב הדקל תוך כדי

 –על פני רחובות אחרים. לאחר בחירת הפתרון  עמדת הועד המקומי היא שאין העדפה של רחוב אחד

י לפני שיוצאים לתכנון מעמיק. יועץ אישור עקרונ תוגש סקיצה למושב ולועדת התמרור לשם קבלת

לפתרון. על פי החלופות מוצע שהרחובות יהיו חד סיטריים תוך  חלופות 4התנועה הגיש מסמך בו מציע 

ערוגות הגינון. יש לציין שהאגודה בימים של הקמת שיכון בנים גבתה דמי פיתוח  שינוי של רוחב ואורך

לאחר  גנים, גפן ודקל. שלא בהתאם להיתרים שקיבלה. היוםהפרויקט ולמעשה ביצעה את רחובות  לטובת

האחריות  הפרדת הועדים סמכות ואחריות הטיפול נפל על הועד המקומי, אבל לדעת הועד המקומי

 .והחבות לשאת בהוצאות המימון חלות על האגודה ועל המועצה

עץ התחבורה, עופר שהוסברו ההבדלים בין החלופות השונות הועד החליט לפנות ליו החלטה: לאחר

 )רחוב הדקל חד סיטרי מכיוון רחוב השדרה 8.0.21בהצעתו מתאריך 2בבקשה לפתח את חלופה  רוכוולד

ובכך מושלם מעגל  לכיוון רחוב האילנות ורחוב הגפן חד סיטרי מכיוון רחוב האילנות לכיוון רחוב השדרה

עם הגשת העתק  יחד 3.8.11תחבורתי(ולהכין סקיצה לשם הגשה לועדת התמרור שתתקיים ב

 .לאדריכלית הועדה המקומית להתייחסותה

התמרור, תוכן תוכנית מפורטת לקבלת היתר. ההנחיה של הועד המקומי  לאחר אישור עקרוני של ועדת

בטיחותי תוך מזעור עלויות ותוך שמירה על הוראות הבטיחות והחוק. כמו כן, תעשה  תהיה למצוא פתרון

ביצוע  את בעלויות, לאור הקביעה כי לדעת הועד המקומי הן הנושאות בחבותלאגודה ולמועצה לש פנייה

 .זה רחובות שיכון בנים. נציגי הרחוב שהשתתפו בפגישה יקבלו העתק מפרוטוקול

 

נושא בית הספר.  בישיבה האחרונה של הועדה המקומית לתכנון ובנייה הועלה -צפי –בית הספר .5

שכבות.  2מתחם לכל  – מתחמים 3מבנה מודרני,המחולק ל  – האדריכל הציג את תוכניות בית הספר

 .בלבד הנושא לא הועלה להצבעה או החלטה כלשהי אלא הצגת התכנון

  .בועדה המחוזית –שינוי התב"ע עדיין לא בוצע 

שהועד המקומי מתנגד להוצאת בית הספר מהמושב, אך צוין שאין זה המקום  ,צפי ציינה בישיבת הוועדה

 . בהתנגדויות והזמן לדון

 

צפי  –לבין נציגת המושב במליאה  בעקבות פגישה אקראית בין ראש המועצה מוטי דלג'ו –גן אירועים .6

נציגי המושב בנושא. הפגישה תתקיים ב  מרציאנו, בחג השבועות הועלה הרעיון לקיום פגישה עם

יורם יפה, דודי קרטיס וצפי  גדרון, יוליה זיפלינגר, . פגישה מקדימה התקיימה בהשתתפות יגאל13.0.11

להתנגד להקמת גן האירועים במקום. בפגישה עם מוטי תוצג  בה הוחלט שיש להמליץ לועד המקומי

 .הדרכים בהן הועד יכול לפעול ולהשפיע בנושא התנגדות המושב וכן יבחנו

 

הופיע בפני תושבים שביקשו ל -השתייה במושב.לא התקבלו החלטות נערך דיון כללי בנושא איכות מי.7

 .הגיעו לבסוף הועד המקומי והוזמנו, לא

 

תחומי העניין המשותפים לשני  הועד המקומי התבשר על הבחירות הקרבות לועד האגודה. למרות.8

התשלומים בגין צריכת המים בגינון הציבורי, כמו גם  הוועדים, כגון השימוש המושבי במבני ציבור והעברת

מודגש, כי הוועד המקומי אינו מתערב בשום דרך בענייניה של  .שבהצורך בשיתוף פעולה לטובת המו

וחבריו, מייחלים לוועד האגודה מתקשר, חיובי ונכון לעבודה משותפת, יהיו מי  האגודה. הוועד המקומי

 .חבריו שיהיו

 עמרי פירעם
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13.5.2010 

  השתתפו: יורם יפה , דוד קרטיס, עמרי פירעם, ישראל אברמסון

 ספי אברמזון ושושי עמית ,עינת פרנץנעדרו: 

 ועדת ביקורת: אורי שמיר, שייקה שדות

 כהן רשמה: אפרת ציר

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

 

 :סדר היום על

 2119אישור דו"חות כספיים לשנת  .1

 שונות –עדכון  .2

 

 :והחלטות דיון

הביקורת, אשר ביקש הבהרות  הועברו לשייקה שדות, נציג ועדת 2119ת טיוטת דו"חות הכספיים לשנ.1

גם לפרוטוקול זה. לאחר עיון בדו"חות  לגבי מספר סעיפים במאזן. הבהרות אלה יצורפו למאזנים כמו

 .המבוקרים ע"י רו"ח אבי מג'ר 2119

 .באחריות אפרת -הדו"חות אושרו פה אחד ויועברו למועצה האזורית  :החלטה

  ותשונ.2

₪  3511ובתשלום מלא  א.עמרי מבקש לציין כי הגננים אשר עובדים במושב עבדו אצלו בגינה באופן פרטי

 .בתוספת מע"מ

בנושאים שונים: שיפוץ בית העם, מבנה הדואר מבנה  התקיימה פגישה עם ועד האגודה 2.5.11-ב.ב

מי ייצגו בפגישה יורם יפה, דוד מצורף לפרוטוקול זה. את הועד המקו המזכירות ועוד. פרוטוקול הפגישה

 .פירעם קרטיס ועמרי

מר הלל בן עזר לראש  , ע"י יו"ר ועד האגודה4.2.11ג.נודע לועד המקומי, במקרה, על מכתב שנכתב ב 

המקומי רואה בחומרה רבה את  המועצה ד"ר מוטי דלג'ו בנושא בית הספר. )מצורף לפרוטוקול(. הועד

גם הפעם לא טרח יו"ר ועד האגודה  .ה שוב שלא בתחום סמכותההוצאת המכתב והתערבות של האגוד

מהמכתב התבקש דודי קרטיס לשלוח מכתב  לכתב את הועד המקומי על המכתב. לאחר קבלת העתק

 .מצ"ב – הבהרה לראש המועצה בשם הועד המקומי

 .מטרה זו החלטה: הועד המקומי תומך בהשארת בית הספר בצופית ויפעל כפי יכולתו למען

התושבים מוטרדים מאד  .נושא בדיקות המים הועלה מספר פעמים בפני מספר חברי ועד –ד.מים 

ביצוע בדיקת מים מקיפה וזאת  מהנושא ומספר מכתבים בנושא התקבלו במזכירות. הועד המקומי בוחן

פנה בכתב לאגודה בנושא אך לא קיבל  במידה והאגודה לא תבצע בדיקת מים תוך שבוע. הועד המקומי

 .(7.4.10 כל תגובה על כך )מצ"ב מכתבו של דודי קרטיס מתאריך

בתהלוכת טרקטורים, טקס  כמדי שנה אנו חוגגים את חג השבועות במגרש הספורט–ה.אירועי שבועות 

במכירת המזון והמטרה השנה לעשות  ביכורים, מתקנים מתנפחים, הרקדה ועוד. גם השנה הנוער יעסוק

 .הקיץ קצפת לשכבה הבוגרת בסוףשימוש בהכנסות לטובת טיול 

שהתגבשה, היא  התקיימו מספר פגישות בנושא עתיד המרפאה במושב. ההצעה האחרונה –ו.קופ"ח 

כללית, בין השאר טיפת חלב,  הנהלה פרטית בראשות ד"ר רוני צבר אשר תיתן שירותים מגוונים לחברי

שה נוספת בנושא אליה יוזמנו כל פגי רופא משפחה עצמאי וייתכן שאף רפואה אלטרנטיבית. תתקיים

 .אברמסון התושבים. נציג הועד המקומי ישראל

המעסיק הוזמן –המקומי  ז.בהמשך להליך הפסקת עבודתה של הסייעת בגן דקל, גב' ליזי טייב, הועד

ורד קרסנטי, באשר לתהליך  . עמרי נחקר ע"י חוקרת המשרד הגב11.5.11לחקירה במשרד התמ"ת ב 

 .נוספים בסיומה נדרשנו להשלים פרטיםהפסקת העבודה. 

  ,י"ע. ע"פי מיטב הבנתנו 45תשובה לחוקיות הפיטורין צריכה להינתן בתוך 

 .ליזי נמצאת בשמירת הריון. על הטפסים שהוגשו לב"ל הועד המקומי חתום

 לפניית גיא זיו תושב רחוב הדקל בנושא שינויים בדרך סמוך לביתו הגענו להבנה עם מהנדס ח.בהמשך

 .המועצה באשר להעברת הנושא לתכנון ע"י משרדו של יועץ התחבורה עופר רוכוולד

  .בעלות יישא הועד המקומי₪.  9111התכנון הינה  עלות

 עמרי פירעם, יו"ר
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13.4.2010 

 עמית השתתפו: יורם יפה ,ספי אברמזון, דוד קרטיס, עמרי פירעם, ישראל אברמסון ושושי

 נעדרה: עינת פרנץ

 (ביקורת: אורי שמיר )הגיע באיחורועדת 

 ציר כהן רשמה: אפרת

 

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

 

 :על סדר היום

 עדכון –בטחון  .1

 מס"ב העברת כספים באמצעות .2

 עגלת קפה במושב .3

 שונות .4

 

 :דיון והחלטות

ד בהשתתפות מפקד משטרת כפר סבא, מנהל אגף שנערכה לפני ישיבת הוע עדכון על הפגישה .1

 כחולים וירוקים, נציגי מג"ב, ארז שור מגן חיים, ספי אברמזון נציג הועד בנושא מבצעים, קצין קישור

התקיימה בעקבות גל  תושבים. הפגישה 25ביטחון, עמרי פירעם, דוד קרטיס, יורם יפה, אפרת ציר כהן וכ 

הודו על קיום הפגישה ורואים  חברי הועד והתושבים. נציגי המשטרההפריצות במושב. הנושא הוצג ע"י 

אותן המשטרה יכולה לסייע בהן )תדרוכים,  בשיתוף פעולה עם המושב חשיבות רבה. הציגו את הפעולות

את פעולת הועד המקומי בהתקנת מצלמות כמו גם הקמת  הגברת סיורים בשעות מסוימות ועוד(. מחזקים

 –מבקשת לשנות את הגדרת סיירת המתנדבים למשמר ישוב  ב. יחד עם זאתסיירת מתנדבים מהמוש

מפגשים במשטרה הכוללים תדריכים ע"י  2-3המתנדבים יעברו הכשרה של  ,אשר לו יהיו סמכויות נוספות

 חוקרים ועוד. כמו כן, נציג המשטרה הביא לידיעת המשתתפים שקיימת חובת הקמת ועדת ,חבלן, בלשים

בכל ישיבה  .ל חברי הועדה להיפגש לפחות אחת לחודש, לתכנן את הפעילות הביטחוניתבטחון למושב. ע

נציג משטרה לישיבות  יש לרשום פרוטוקול. לשם יעילות פעולת הועדה וכן לקידום השת"פ יש לזמן

מספרי  –מיהם השוכרים במקום  ,החודשיות. כמו כן, המשטרה מציעה לנסות למפות את תושבי המושב

המשכיר יחידות יעביר למזכירות המושב  ות וזאת לשם בדיקתם במסוף המשטרתי.כל בעל ביתתעודות זה

השוכר/ים. מבקשים לבצע סגירה של כל היציאות והכניסות  העתק הסכם יחד עם צילום תעודת זהות שלך

ניתן לבצע בהנחת בולדרים ואו כל מכשול אחר(. מבקשים להוציא ) למושב, שטחים חקלאים, ודרכים

על המצב תוך בקשה לבצע מגונים ביתיים. יש להדגיש במנשר את חשיבות  שר לכל התושבים, הסברמנ

מניסיון המשטרה בעיר שכנה שיתוף פעולה בין התושבים לרשות ולמשטרה הביא לצמצום  .המיגון הביתי

 .הפריצות מקרי

ימשכו יחד עם התקנת י החלטה: הוחלט להקים משמר ישוב יחד עם המשטרה, כמו כן, הסיורים הליליים

 .אגרת השמירה מצלמות נוספות. עד להחלטה אחרת לא תעשה פנייה למועצה להעלאת

נערכים לביצוע התקשרות עם  על מנת לייעל את העברת התשלומים לספקים והעברת משכורות אנו .2

ע"י  באמצעות המחשב. ההליך מבוצע חברת מס"ב )מרכז סליקה בנקאי(, אשר מבצעת העברות בנקאיות

 .מורשים חתימה, תוך ביצוע ביקורת עצמית 2

 אושרה התקשרות עם חברת מס"ב בע"מ לשם ביצוע תשלומים לספקים ומשכורות. התשלומים :החלטה

 .יו"ר הועד המקומי –יבוצעו ע"י מזכירת המושב אפרת ציר כהן ועמרי פירעם 

 תהליך שיקום, בבקשה לאפשר להכחודש פנו לוועד המקומי תושבי המושב, אשר בתם מצויה ב לפני .3

התרבות.  כחלק ממאמצי השתלבותה בחברה , הצבת עגלת קפה ליד גן השעשועים במושב וכן ליד מועדון

 .הבקשה היא לקבלת אישור עקרוני

האישור כפוף לקבלת אישורים מתאימים מהמועצה  החלטה: הועד המקומי נענה לבקשת המשפחה אך

 .תשלח את נוסח ההחלטה למשפחה מתאים. אפרת)רישוי עסקים( ורכישת ביטוח 

גדר בין חלקתו של שמאי אלוף לבין מבנה  החלטה: בשלב זה הוחלט שלא להקים –גדר שמאי אלוף  .4

 .הצרכנייה

 ,עמרי פירעם
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19.1.2010 

 .השתתפו: יורם יפה ,ספי אברמזון, דוד קרטיס, עמרי פירעם וישראל אברמסון

  רנץשושי עמית, עינת פ :נעדרו

 .ועדת ביקורת: ליליק זקס, שייקה שדות ואורי שמיר

 אפרת ציר כהן :רשמה

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

 :על סדר היום

 עדכון בנושא בטחון .1

 המ.א. דרום השרון עדכון פגישה עם ראש .2

 ותפניית תושב להסדרת נושא בטיח –פיתוח שיכון בנים  .3

 שונות .4

 

 :דיון והחלטות

ובעקבות החלטת הועד לקצץ בשעות סייר הלילה  לאחרונה היו מספר פריצות במושב –ספי  -בטחון  .1

הצליח, בחן את נושא אבטחת הישוב באמצעות מצלמות. נפגש  וניסיון שיתוף הפעולה עם גן חיים שלא

₪.  14511ה אחת יחד עם ציוד נלווה כ המספקת ציוד צילום. עלות מצלמ עם חברת גושן וחברה נוספת

 .לחודש₪  381שעות ביממה  24 עלות שירותי מוקד

שעות ביממה, תחילה באזור רח האילנות כולל  24מציע להתחיל לרשת את המושב במצלמות אשר יצלמו 

 .מגיעים השטחים החקלאים, ייתכן שמכיוון זה הפורצים

התושבים שהביע הסכמתו  נקודת חשמל תותקן מאחד מבתיהמצלמה הראשונה תותקן ליד בית הקברות. 

ניסיון לארגן סיורים ליליים ע"י  כמו כן מבקש לעשות₪.  11,111לכך. עלות רישות המושב במצלמות כ 

 .תושבים. תומר הביע הסכמתו לסייע בנושא

 .תתקיים אסיפת תושבים בנושא 20.1.10 בתאריך

 .התקיים דיון בנושא

  :החלטה

  .תנדבות יועלה באסיפת התושביםהה נושא .1

מחיר נוספות, לאחר בחינת ההצעות תירכש מצלמה  תעשה פנייה לספקים נוספים לשם קבלת הצעות .2

 .מצלמה אחת אחת להרצה. הנושא ייבחן שוב לאחר התקנת

גזבר המועצה, עמרי  התקיימה פגישה בלשכת ראש המועצה בהשתתפות –עדכון פגישה במועצה  .2

מדרכה בסוף רח השדרה ועד כביש  רת ציר כהן. בעקבות הפגישה הועד קיבל אישור לביצועפירעם ואפ

השתתפות המועצה בהקמת גדר היקפית למגרש  .ש"ח 48,111המוביל בהשתתפות המועצה, על סך של 

בשיפוץ בית העם במידה ויעשה עם האגודה בסך של  והשתתפות₪  41,111הספורט במושב על סך 

115,111 ₪. 

משפחת זיו. במהלך השבוע שקדם לישיבת הועד הופצה התכתובות  –הדקל  רח –הסדרי תנועה  .3

הוועד, בשל חשיבות הנושא והצורך בלימודו טרם ישיבת הועד. מר זיו מבקש לבצע  בנושא לבתי חברי

 :בהסדרי התנועה הקיימים שינויים

 .אפשריים א. שיפור הבטיחות ברחוב תוך התייחסות לאפיקי פעולה

 .ב. טענה שהכביש במתכונתו הנוכחית בוצע בניגוד להיתר המקורי

 .חברי הועד הוצגה חלופת המכתבים בפני

גבוהה לכך שהעובדות אותן מציג מר זיו באשר לניירת  בדיקה במסמכי המועצה מעלה כי קיימת סבירות -

 .נכונות –

 .קציבו של הועד המקומישכזה, במידה ויתבצע, מורכב מאד, ו"גדול" על ת מובן ששינוי דרמטי

 :החלטה

 .דוד קרטיס מונה ע"י הוועד לעמוד בקשר עם משפחת זיו .א

המקומי יפנה ישירות לראש המועצה לשם העמדת סיוע תקציבי, היה ויוחלט  ב. עמרי פירעם בשם הועד

 .ולו חלקיים לבצע שינויים

 .ג. תתואם הזמנת יועץ תנועה לשם קבלת חוו"ד

 (לוועד האגודה בנושא )אחת נעשתה ולא זכתה לתגובה בכתב ד. תעשה פנייה נוספת
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  :שונות עדכון .4

בהעסקת סייעת  השנה היא השנה השלישית בה הועד המקומי מסייע להורי גני הילדים -סייעת גן דקל  *

שונים, מספר הורים בחרו  לגן. בשנתיים האחרונות הנושא טופל באופן מאוזן. השנה עקב חילוקי דעות

המקומי אינו נושא בעלויות הסייעת  את כספם ואינם משתתפים במימון משכורת הסייעת. הועדלמשוך 

הובהר לסייעת בע"פ ובכתב. חשוב לציין שנבחר  אלא מהווה צינור להעברת הכספים בלבד. הנושא הכספי

 .וייתכן והעסקתה תסתיים לפני סוף השנה ועד גן חדש לו גם הובהר שהתקציב מוגבל

מחוז השרון והמרכז מר צבי מאור בהשתתפות נציגי  תתקיים פגישה עם מנהל 31.1.11 ב –קופ"ח  *

ושייקה שדות חברי המושב. בפגישה ינסו לקדם מציאת פתרון  שלושת המושבים כמו גם דוד רובינשטיין

 .הוועד המקומי ממשיך לייצג ישראל אברמסון לסניף קופת החולים במושב. את

 עמרי פירעם, יו"ר

 


