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  41מס' פרוטוקול  9202202

 .יורם יפהו ישראל אברמסון, ןספי אברמזו, אורי שמיר, שושי עמית ,, עינת פרנץ:השתתפו

 ושייקה שדות. ליליק זקס: ועדת ביקורת

  :על סדר היום

  עדכון –מועדון נוער 

  הקמת צח"י ישובי

  .01עדכון ועדת תרבות על חגיגות ה 

  מרכז מחזור –דת איכות הסביבה עדכון וע

  התראות וקנסות -פיקוח 

 שונות

  דיון והחלטות:

)יש לצרף את איציק  הועד המקומי קיבל בברכה את הצטרפותו של איציק קדוש כחבר ועד מקומי

  .(599900קדוש כמורשה חתימה בבנק הבינלאומי, חשבון 

  .הדלקת נרות משותפת

צה מוטי דלג'ו, ביקש ראש המועצה לבדוק חלופות למיקום בפגישה עם ראש המוע – מועדון נוער

המועדון בצמוד למועדון התרבות. לדבריו המיקום המוצע סמוך מדי למבנה הקיים. ראש המועצה 

הדגיש שכל בחירה של הועד המקומי תהיה מקובלת על המועצה. התקיימה פגישה נוספת עם 

ה אך גם תומך במיקום הראשוני. יעביר האדריכל המתכנן במקום. האדריכל לא פסל את החלופ

מעלות  0%סקיצות למיקום המוצע. נחתם עמו הסכם התקשרות, שכ"ט תכנון כולל יועצים יעמוד על 

 הפרויקט. החלופות יוצעו לועד המקומי, ויועלו להצבעה של כל חברי הועד.

, במועצה. על כל ישוב להקים הקמת צח"י ישוביהתקיימה פגישה בנושא : עמית מורשטיין מדווח

"י שיכלול מספר מתנדבים לשעת חירום. בשנים קודמות ניסינו למצוא מתנדבים אך ללא צוות צח

הצלחה יתרה. חלק מחברי הועד חושבים שזה לא תפקיד הועד המקומי להקים מערך שכזה אלא 

 תפקיד המועצה. 

 : לפנות למועצה לקבל מסמך הבהרה בנושא ואיזו הכשרה יעברו המתנדבים במידה ויהיו.החלטה

. התוכנית היא לקיים 01אירועים לשנות הנפגשו לשם גיבוש תוכנית  ועדת תרבות חברי יורם מדווח:

. המטרה היא לשתף יותר תושבים בהכנות 01מספר אירועים במהלך השנה ברוח שנות ה 

מסכת. לערב  –הפקת ערב  –חגיגה גדולה  –תחילת ספטמבר  –ובהשתתפות פעילה. בסוף השנה 

מה לחגיגות שהתקיימו במושבים שכנים. עלות משוערת כ זה צריך במאי או חברת הפקות בדו

יש לקחת בחשבון סכום זה. נושא נוסף שעלה בועדה,  3102בבניית התקציב לשנת ₪.  011,111

עלות הדפסה נוספת של כ ₪,  41,111הפקת ספר  צופית נוסף. עלות משוערת של הפקת הספר 

ן הפקת הספר. ליליק מבקשת לזמן את לבי 01לא מחויב שיהיה קשר בין אירועי ה₪.  05,111

מפיקת הספר שהגישה הצעה על מנת להתרשם מעבודתה. צריך לקחת בחשבון שהועד המקומי 

 מחויב בחובת מכרזים לעניין הפקת האירוע.
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רחוב המשעול. פינת רחוב דרך הבאר ומאחורי המזכירות  הועבר למשכנו החדש מרכז המחזור

במקום ותאורה. עדיין נותרו להזמין מספר  במקום הוקמה מדרכה עליה הוצבו המיכלים. גינון בוצע

מיכלים נוספים כגון פסולת אלקטרונית, ניילונים ועוד. בשבועות הקרובים תעשה פעילות משותפת עם 

אלדד אלרון בקשר עם המד"ב מאור פרי. במסגרת הפעילות הנוער יחלק לתושבים  –הנוער בנושא 

מגנטים המסבירים על מה ניתן למחזר והיכן. כמו כן, אנו צריכים להציב שלטים במרכז הישן המפנה 

למרכז החדש וכן הצבת שלטים המסדרים את אתרי פינוי הפסולת. מקום מוצע לפינו גזם, בסוף 

  ית הקברות.מגרש החנייה של ב

צריך לסדר את המקום. יורם יפנה לענבל הורביץ ויעל זלטין בבקשה לצבוע באופן  –מרכז מחזור ישן 

  יצירתי את המקלט ליד הצרכנייה.

. בינתיים ניתנו התראות בלבד. רוב כבר חצי שנה במושב מתבצעת אכיפת חוקי העזר – פיקוח

פי החוק. יחד עם זאת יש מספר מועט של התושבים לוקחים ברצינות את ההתראות ופועלים על 

תושבים שממשיכים לעבור את העבירות עליהם קיבלו התראות. יש להתקדם צעד. המטרה אינה 

 הגדלת הקופה הציבורית אלא שמירה על ניקיון וסדר במושב.

הפקחית בשעות אחה"צ במטרה לבדוק אם בעלי הכלבים אוספים את גללי  הבשבוע שעבר הגיע

 אם הכלבים קשורים. הפקחית רק הזהירה בע"פ את בעלי הכלבים.הצואה וכן 

התקבלו מספר תלונות על התראות לא הגיוניות. על התושבים לפנות למועצה לשם ערעור ובדיקה. 

 יחד עם זאת אפרת פנתה לפקחית בבקשה להקפיד על הפעלת שיקול דעת בעת נתינת התראות.

וזאת לאחר אישור  –אותה עבירה יקבלו הודעת קנס תושבים אשר יבצעו פעם שלישית את  :החלטה

המזכירות. בעלי כלבים אשר לא יאספו את גללי הצואה של כלבם ואו ישחררו את כלבם, יקבלו 

  הודעת קנס ללא התראות.

   – שונות

בהמשך להחלטת ועד מקומי ובהמשך לבחירת סגנון אותיות לספר, בעל הספר פנה  – ספר תורה

 מערך הספר. 51%ל סך בבקשה לקבל מקדמה ע

מערך הספר ישולם  05%: הועד המקומי לא יכול להעביר מקדמה. יחד עם זאת, סכום של החלטה

 יום. 21כמקדמה והיתרה בשני תשלומים. תשלום מזומן ביום קבלת הספר ותשלום נוסף לאחר 

 תב"ר מהמועצה.₪  01,111בהמשך לצביעת המקלטים ושדרוגם, התקבל סך של  – ביטחון

 –עשתה פנייה של נציגי הנוער בבקשה לרכישת מכשיר למים מינרלים למועדון פנאי ולמועדון בכיכר נ

 אחד: יירכש מתקן החלטה₪.  511עלות תחזוקה שנתית של כ ₪ +  0011עלות של כל מכשיר כ 

  למועדון בכיכר.

  .שבמקום כנות הדואר ויחליף את מתקן מי נביעותמתקן מים נוסף יוזמן לסו

שבעת ביצוע חלוקת פליירים  במושב, , ניזוק  גהתראה לפני הגשת תביעה, מעו"ד המייצ התקבלה

פיצוי. טרם ₪  05,111דורש  .לכאורה, נפל עקב מכשול במדרכה, איבד הכרתו ונפצע בפנים וביד

 הועברה ע"י המועצה.  אפרת עדכנה את דני ברכה בעתיד להגיע.רק התקבלה ההתראה אלא 

בקשה של טל הדס בנושא מעבר מחלקות א' לב' דרך שיכון בנים, הוא מנסה  ישראל עדכן שעל פי

ניתנה אורכה לביצוע  .לפעול יחד עם בעלי החלקות למציאת פתרון לשביעות רצון כל התושבים

  .05/03/03הפיתוח במקום עד ה  

 ישראל אברמסון –יו"ר 

*** 

 

 



 
3 

 

  29מס' פרוטוקול  2110012102

  אורי שמיר : נעדר .יורם יפהו ישראל אברמסון, ןספי אברמזו, שושי עמית ,, עינת פרנץ:השתתפו

 בחירת יו"ר ועד מקומי במקום עמרי פירעם :על סדר היום

 עדכונים שונים

הועד המקומי. אורי שמיר ויורם יפה   ישראל נבחר למלא את מקומו של עמרי כיו"ר :דיון והחלטות

 יסייעו גם הם. ההפרדה בין סמכויות ועד האגודה וועד המקומי צריכה להימשך. 

עוד במאחר ו. 31:11כנראה ימי שלישי בשעה —שבועות תתקיים ישיבת ועד מקומי, ביום קבוע 2כל 

 כשבועיים חל חג החנוכה, הישיבה הבאה תתקיים ביום חמישי 

 .31:11בשעה  6/03/03ה 

במקום ובמס"ב,  (9042930)חשבון מס'  : יש לשנות את זכויות החתימה בבנק הדוארזכויות חתימה

ם זכויות החתימה ייוותרו כפי שה( 599900)חשבון . בבנק הבינלאומי ישראל אברמסון –עמרי פירעם 

 תוך הסרת עמרי פירעם.

יש מועמדת שעבדה במרפאת המומחים בבית ברל, שתגיע לראיון. ידוע לה כי   -מחליפה לאפרת 

העבודה זמנית עד שאפרת תחזור. חשוב שכל עובדת שתיבחר, תתחיל את עבודתה במושב לפחות 

  בחודש ינואר, לשם חפיפה.

 ישראל אברמסון –יו"ר 

 
  22פרוטוקול מס  02200202
ישראל אברמסון, יורם יפה ועמרי  ן:, עינת פרנץ, אורי שמיר, שושי עמית, ספי אברמזוהשתתפו:

 פירעם 

 שייקה שדות וליליק זקס.ועדת ביקורת: 

 : אפרת ציר כהןרשמה

 על סדר היום:

 פרישת עמרי פירעם מתפקיד היו"ר והועד המקומי .0
 עדכונים שונים .3
 והחלטות:דיון 

 :עדכונים .0
בקשה להיתר לבריכה.  –שיכון בנים  –: ירון ומירב בר הוגשו בקשות להיתר .א

הסדרת  –בקשה להיתר בניית בית עיקרי במקום קיים, בלוויס  –משפחת בן עזרא 
יורם הפנה את  -הבקשות הראשונות אושרו. בלוויס 3המצב הקיים ובקשת להיתר. 

השדרה פינת האילנות מופיעה כחלק תשומת הלב לכך שהמדרכה שרחוב 
 לא צוינה הפקעה. תעשה פנייה של אפרת למתכנן ולמגישי הבקשה. –מהחלקה 

לפני מספר שבועות רוני פירעם פרשה מהועדה. הועד המקומי מודה  –ועדת נוער  .ב
 לה על התרומה והסיוע שלה. במקומה, התנדב שמוליק חכם. נקבלו בברכה.

ת שהתקבלו מתושבים, עקב רעש אשר מגיע, כפי לאחר מספר תלונו –בית ברל  .ג
הנראה, מאזור בית ברל, פנה הועד המקומי לראש המועצה, בבקשה להמשיך 

ולטפל במטרד. לאחר מספר ימים התקבל במזכירות המושב, מכתב מעו"ד מועדון 
 הספורט בית ברל, בנושא לשון הרע כלפי המועדון. מצ"ב.

ח הציבורי הסמוך לחלקתו. מכתב זה התקבל מכתב מאורן חנוכה בנושא השט .ד
מצטרף לתכתובות עבר בנושא זה. הנושא צריך להיות מטופל ומוסדר ע"י האגודה. 

למנוע מבעלי החלקות או מי מטעמם שמעבד החלקות מלעבור מהחלקות לשיכון 
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בנים. בדומה לצפון חלקת חנוכה, קיימת בעיה  בצפון חלקת דודו אברהם, שם 
מפרידה בין החלקה לשיכון בנים ויש מעבר כלי רכב במקום, נפרצה גדר הבטיחות ה

המהווה סכנה להולכי הרגל במקום. ישראל הציע לבצע בסוף החלקות דרך חקלאית 
לכל המעבדים כך שלא יהיה צורך במעבר משיכון בנים. יחד עם זאת, יש לסגור 

פתוח  באופן מיידי את המעבר ולהציב במקום סלעים וצמחיה. מדובר שטח ציבורי
 ולא מעבר. אורי לקח על עצמו הטיפול בנושא.

סתיו דיין ומירי דרור נפגשו עם דובר המועצה בנושא הצורך בהצבת רמזור  –רמזור  .ה
כניסה למושב. לדבריהן, דובר המועצה, נרתם למאבק ואף הראה מכתבים שנשלחו 

בנושא. על אף קבלת מכתב מהחברה הלאומית לדרכים, בה נאמר מפורשות 
ום לא מצדיק הצבת רמזור, המועצה לא תרפה ידיה ותמשיך לבקש הצבת שהמק

 רמזור. נשלח מייל עדכון לתושבי המושב בנושא.
ליליק ביקשה לעלות נושא בית הקברות. קביעת קריטריונים לקבורה במושב.  .ו

ישראל בסיוע טבלת אקסל, הממפה את כל הקברים בבית הקברות במושב 
בדק את כל הקברים במקום והוסיף לרשימה,  בנות המושב(, 3)שהוכנה ע"י 

מקומות שמורים, מקומות של בני משפחה שלא גרים במושב. הוחלט שיש לקיים 
דיון בנושא וזאת לאחר נסיון להגיע לרשימת קריטריונים לקבורה במושב. עמרי 
חושב שלא צריך לגבות כסף עבור קבורה תוך ניסיון לשמור על איחוד משפחות 

גן חיים שקבור כאן, לא לגבות מבת הזוג תשלום עבור הבטחת  )לדוג', תושב
 קבורתה לידו(.

שלט כיכר נישקה, נושא שדובר עליו בישיבות ועד קודמות, הוצב בין  –כיכר נישקה  .ז
 שני עמודי תמרורים בכניסה למושב. הצבת השלט תואמה עם השכנים.

זה כחצי שנה )!( על אף מכתבים, התראות ובקשות של האגודה, מ –פרדס הפלינג  .ח
בנושא פינוי הפרדס, הבעלים עדיין לא ביצעו הנ"ל. הועד המקומי מבקש מישראל 

 בכובעו כיו"ר ועד האגודה, להאיץ הטיפול בנושא.
שנים בראשות הועד המקומי, עמרי הודיע על פרישתו מהתפקיד. מבקש לקבוע  9לאחר כ  .3

בה ביקש שנדחה את הדיון מחליף. לאחר דיון קצר, ספי שהיה צריך לעזוב את הישי
 (.35/00/03וההחלטה ליום ראשון הבא )

 יורם מבקש להודות לעמרי על שנים של עשייה, מסירות ותרומה כה רבה למושב. 

 .ספי מצטרף לכך, ויעביר בהמשך גם מכתב תודה  לתושבים

*** 
 

  /2פרוטוקול מס  21201202
רק  –ישראל אברמסון ועמרי פירעם  ןאברמזו:, עינת פרנץ, אורי שמיר, שושי עמית, ספי השתתפו:

 בסעיף אחרון

 יורם יפהנעדר: 

 : אפרת ציר כהןרשמה

 

 על סדר היום:

 עדכון –מרכז מיחזור  .0
 דודו אברהם == יציאות לכיוון שיכון בנים –חנוכה  .3
 דואר –אורה ישראל  –העלאת היקף המשרה  .2
 כיכר נישקה .4
 עמותת הורי בית ספר .5
 בקשות להיתרים .6
 בקשה לגבייה מחניכי התנועה, תוספת למד"ב, טקס זיכרון ועוד –נוער  .9
 הקלה באגרות במבנים לא שמישים .0
 עדכון –קהילה נט  .9

 עדכון –ביטחון  .01
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 עדכון. –רמזור  .00
 ספרייה .03
 נחלות –אגרות ביוב ושמירה  .02
 2מרוצופית ה .04

 

 דיון והחלטות:

בהמשך לפניית הועד המקומי ליו"ר ועד האגודה, באשר להקצאת שטח ראוי  – מרכז מחזור .0
לשם הקמת מרכז מחזור, חברי הנהלת האגודה קיבלו החלטה בישיבתם האחרונה, על 
מיקום מרכז המחזור. מרכז המחזור יוקם מאחורי המזכירות, שטח חום, מאחורי תחנת 

ו"ר הועד המקומי התחייב במכתב לועד תוכנית המרכז הועברה למזכיר האגודה. י –ההסעה 
האגודה כי במידה והשטח האמור יידרש ע"י האגודה לשימוש אחר, יפנה הוועדה המקומי, 

 השטח.
נושא הפיתוח והסדרת אי המעבר בין החלקות לשיכון בנים עלה מספר פעמים בישיבות  .3

אחריה. ברחוב וכן זו של 93-90. לאחרונה נפרצה שוב גדר הבטיחות ברחוב האילנות הועד
, לאחרונה הונחו במקום בולדרים למנוע מעבר של רכבים במקום ומתוכננת 01-06האילנות 

שתילה במקום. מאחר ובאזור זה יש תוואי ניקוז טבעי, יש לדאוג להשארת תוואי שיוכל 
לשמש כתוואי ניקוז. לדברי ישראל, האגודה מטפלת בנושא מול חברי האגודה ששטחם גובל 

נים. וזאת בהתאם להחלטת הנהלת האגודה בעת בניית שיכון בנים, לסגור את עם שיכון ב
 המעברים. הועד המקומי ימשיך בפיתוח במקום תוך בחינת נושא הניקוז.

בסיועו של ישראל, בעל החלקה התחיל לנקות את הפרדס ברחוב השדרה,  –פרדס הפלינג 

באופן עצמאי וחיוב בעל החלקה  אך לא סיים. באחריות האגודה להגיע להשלמת הניקיון )אם

 ואם זה ע"י בעל החלקה עצמו(

בהמשך למכתבו של עמרי בנושא. אורה, עובדת שעות רבות מעבר  –העלאת היקף משרה  .2
: הבקשה אושרה. היקף החלטהלשעות פתיחת הסניף וביקשה העלאת היקף המשרה. 

ההשקעה שתדרש  האישור ניתן למשך שנה.  הנושא ייבחן שוב, בתום תקופה זו, לאור
שעות  03היקף הסיוע  –בדואר וכן התקבולים שיתקבלו. בנוסף, אושר לאורה סיוע של נערה 

 לשעה.₪  35שבועיות בעלות של 
בסיכום עם יורם פלג, ניתן למקם את שלט היסטורי ללא צורך בהיתר. השלט  –כיכר נישקה  .4

 ובא לידיעתו של טל הדס.ימוקם בין שני עמודי תמרור סמוך למשקו של טל הדס. הנושא ה
, עודכנו חברי הועד על כך 00.9.03בישיבתנו האחרונה מתאריך  –עמותת הורי בית הספר  .5

שניתן להם למטרת סיוע בשכר ₪(  5511שעמותת הורי בי"ס צופית לא עשו שימוש בכסף )
הוועד מבקש ₪.  5511מורה נוספת.  השבוע התקבלה במזכירות המושב המחאה על סך 

 לשמוליק חכם על סיועו.להודות 
 היתר לבית במקום קיים –רחוב הזית  –: גיל ורדי הוגשו בקשות להיתר .6

 התקנת גג סולרי –ניקול וולף, רח הברוש 

 הבקשות אושרו והועברו לחתימת הנהלת האגודה.          

מחניכי ₪  311ועדת הנוער ביקשה את אישור הועד המקומי לגבות סכום של  – נוער .9
חברי ועדת הנוער מתבקשים להגיע לישיבת הועד הבאה להציג תוכנית  חלטה:ההתנועה. 

 שנתית ותקציב וסיבות לגבייה.
נטו. מבקשת לעדכן ₪  451, אושרה תוספת לרכז הנוער במושב בסך של 0.9.03בישיבת 

 ₪. 611שמדובר בעלות חודשית של 

גנים את טקס יום , שכבת בני המצווה הם אלה שמארבמסגרת פרויקט בני מצווההשנה, 

. וזאת לאחר שביקרו במרכז 4.00.03הזיכרון לרצח יצחק רבין ז"ל, שיתקיים ביום ראשון ה 

 רבין לפני כשבועיים )כחלק מהמשימה(.

בפגישה שהתקיימה עם ראש המועצה, הועלה נושא מיקום המועדון.  – מועדון נוער חדש

 בה הבאה.ראש המועצה הציע לשנות את המיקום. הנושא יועלה בישי
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, אנו מרכיבים פרקט בחדר ומטפלים במועדון נוער בכיכרלטובת שיפור התנאים הפיזיים 

 ₪. 5651בשירותים במקום. מבוצע ע"י החצרן. עלות החומר 

ושמירה בשני מבנים שמשמשים  להקלה בחיוב אגרות ביובהתקבלה בקשה של טל הדס,  .0
באחריות   החלטה:וראה המבנה.  כמחסנים ולא מחוברים לביוב. אורי שמיר היה במקום

 אפרת, יישלח מכתב בקשה להקלה למחלקת הגבייה במ.א. דרום השרון.
אורי שמיר עדכן שהאתר החדש של המושב כבר הוקם ועכשיו אנחנו ממתינים  – קהילה נט .9

להעלאת תכנים לאתר. ליליק תעביר את תכני הארכיון ותכנים נוספים מהאתר הישן. אפרת 
פרוטוקולים, הודעות וכד. התושבים יירשמו לאתר ויוכלו  –הועד המקומי  תעלה תכנים של

לצפות ברוב התכנים. יהיו תכנים שיהיו "סגורים" לקבוצות מסוימות כמו פרוטוקולים של 
ישיבות הנהלת האגודה יהיו פתוחים לצפייה של חברי האגודה בלבד. כל מי שיהיה מעוניין 

לקבל סיסמא. לאחר העלאת כל התכנים, תקבע פגישה לכתוב בפורום יהיה חייב להירשם ו
 עם נציג קהילה נט שיגיע למושב להסביר לתושבים איך להשתמש באתר.

בהמשך להחלטת הועד המקומי, שונו מיקומי מצלמות האבטחה במושב. בכניסה  –ביטחון  .01
 4מצלמות ובשער המזרחי תוצבנה  3מצלמות, ביציאה משער הבאר הוצבו  4למושב הותקנו 

היקפיות. המצלמות המוצבות בכיכר  3על השער אשר "קוראות מספרי רישוי" ו 3מצלמות, 
יועברו בעתיד הקרוב, למועדון התרבות. ברחוב האילנות לא תהיינה מצלמות. סמוך לשער 

גופי תאורה להארת השער ולהארת הצומת השדרה/ האילנות.  עלות  3המזרחי יותקנו 
 ₪. 33111שדרוג מערכת המצלמות כ 

מכתבים בנושא. מכתב תשובה לראש המועצה, מגונן  3התקבלו   -רמזור בכניסה למושב   .00
סער מנהל אגף רשויות וגורמי חוץ בחברה הלאומית לדרכים בישראל, לפיו החברה בחנה 

את הנושא ולא נמצא הצדק לביצוע רמזור. וכן מכתב נוסף של ראש המועצה, שמציין 
כמבוקש על אף תשובתו של הנ"ל. המכתבים מצורפים שהמועצה תפעל לקידום רמזור 

 לפרוטוקול.
מחשב הספרייה הוחלף והתוכנה עדיין לא סודרה. מאחר ומדובר בתוכנה מאד  –ספרייה  .03

יקרה, אורי לקח על עצמו להתקין תוכנה חלופית. אפרת מבקשת לציין שגם השנה, עד כה,  
 מתקציב הספרייה, לרכישת ספרים חדשים. 0/4נוצל 

התקבלה פנייה של חברי האגודה לקבל הקלה בחיובי האגרות במשקים שיש בהם יחידות   .02
דיור רבות. ההצעה שהובאה לדיון, כללה "תקרת גביה" של שש יחידות בחצר כל נחלה. 

מספר חברי ועד מחו כנגד אי השיויון שייגרם, וטענו שמהלך כזה יקל על מספר נחלות 
 של הקלה של מספר שקלים באגרת הביוב.( הועלתה אפשרות 4-6מצומצם מאד )

החל דיון סוער בנושא, והוחלט לדחות הדיון לישיבה הבאה ולזמן אליה מספר  חברי הנהלת 

 האגודה.

 במגרש הספורט במושב. 06:11בשעה  34/00/03יתקיים ב  – 2מרוצופית ה .04
 
 

*** 
  25פרוטוקול מס  0029202

 ועמרי פירעם. ספי אברמזון, , שושי עמית: יורם יפה, עינת פרנץ, אורי שמירהשתתפו:

 ישראל אברמסוןנעדר: 

 (0מוזמנות: סתיו דיין ומירי דרור )סעיף 

 : אפרת ציר כהןרשמה

 על סדר היום:

 רמזור בכניסה למושב 01
 ספר תורה 21
 עמוד תאורה רחוב המצפה 21
 אולם ספורט בית חינוך צופית 41
 בשנת תשע"בהשתתפות הועד המקומי בעלות משכורת של מורה נוספת  11
 בקשות להיתרי בניה 51



 
7 

 התחשבנות כספית מול גן חיים 1/
 גנ"צ –נוער  21
 ריצוף תחנות הסעה 91

 תוכנית המשתכנים 011
 בקשה לסיוע סייעת גן 001
 מרכז מיחזור 021
 מועדון נוער 021
 ביטחון 041
 חג המושב 011
 2100אישור דו"חות כספיים לשנת  051
 שונות 0/1

 

 דיון והחלטות:

הצורך ביקשו להצטרף לישיבת הועד ולעלות את נושא  התושבות סתיו דיין ומירי דרור .0
. סתיו, נתקלה כבר מספר פעמים בתאונות שקורות בכניסה למושב ופשוט חוששת ברמזור

לחייה ולחיי התושבים במושב. יזמה החתמה על עצומה באמצעות האינטרנט וכן החתמה 
כמו כן, יצרה קשר  תושבים. 011בפועל במספר מוקדים )גם בחג המושב( עד היום חתמו כ 

עם כתב מקומון אשר הכין כתבה בנושא. מירי דרור ביקשה להצטרף ולתרום וזאת לאור 
מקצועה דוברות ויחסי ציבור. לדבריה, צריך ליצור הד תקשורתי בנושא וכך נוכל לקדם את 

 הנושא. כמו כן, חושבות שכדאי לתלות שלט גדול, בכניסה למושב, לעורר מודעות.
המקומי מקדם ותומך במאבק וחושב שאכן יש צורך בהקמת רמזור בכניסה עמרי: הועד 

למושב. יחד עם זאת ידוע לנו שיש בעייתיות בנושא. הקרבה לשני רמזורים, "חוסר" 

בתאונות קשות ובעיות בירוקרטיות נוספות. בשיחה אקראית במועצה, סגן ראש המועצה, 

התחבורה, ונאמר לו שאחרי החגים צפי פלד, הפתיע ואמר שפנה בנושא  לנציג ממשרד 

 תקבע פגישה עם נציגי המועצה אליה יזמנו גם את נציגי הועד המקומי.

לא רק מצופית  –הצעתה של מירי היא להגדיר את קהל היעד שלנו, לגייס תושבים נוספים 

אלא גם גן חיים ושדה ורבורג אשר מביאים מדי יום את ילדיהם לבית החינוך כאן במושב. 

, ניתן לפנות לבית הספר או תנועת הנוער שהילדים יכתבו מכתבים וציורים בנושא. כמו כן

 היא מטעמה תיצור קשר עם עיתונאים ותנסה לקדם את הנושא במדיה.

החלטה: הועד המקומי מקדם בברכה פעילות זו ומגבה את פעילות התושבות. הועד ימשיך 

קש המשך פעילות סתיו ומירי. לטפל מול הגורמים במועצה ומשרד התחבורה אך גם מתב

 שלט בכניסה ייתלה לאחר אישור הניסוח.

+מע"מ ובמימון הועד. ₪  96,111הוחלט לרכוש ספר תורה בעלות של  – ספר תורה .3
הועד מודה לישראל ₪.  35,111האגודה העבירה לחשבון הועד המקומי למטרה זו סך של 

על מאמציו בנושא. תרומה נוספת צפויה להתקבל מאחד מתושבי המושב. הספר יירכש 
 לה.אחרי החגים, לחגים אנו צפויים לקבל ספר תורה בהשא

 מעמ.₪ +  5611בקצה המערבי של  רחוב המצפה בעלות של  עמוד תאורההוצב  .2
כמדי שנה הועד המקומי מציע לתושבי המושב חוגים בשעות אחה"צ, באולם  – אולם ספורט .4

בית הספר )בנוסף לחוגים המתקיימים בבית העם ובמועדון התרבות(. התקיימה פגישה עם 
ב סיכום הפגישה. גם השנה התבקש הועד המקומי לדאוג ס. ראש אגף חינוך, מצ" –איל צייג 

לתוספת ניקיון באולם ולשקול רכישת מאווררים למקום. לא קיימת התניה, בין הרכישה 
 לשימוש.

נציגי עמותת הורי בית ספר צופית,  –לפני כשנה פנו לועד המקומי שמוליק חכם ועוזי גופר  .5
בות בבית הספר. הועד המקומי העביר לאחת השכ סיוע במימון מורה נוספתבבקשה לקבל 

מבדיקה שנערכה במועצה והובאה לידיעתנו, במקרה, הופתענו ₪.  5511למטרה זו, סך של 
לגלות שלא נעשה שימוש בכספים אלה. מימון המורה הנוספת נעשה ע"י המועצה בלבד 
מו וללא כל סיוע מכספי המושבים. נשלח מכתב רשום לשמוליק ולעוזי לשם קבלת הסבר כ
גם נשלח מייל תזכורת. עד היום, לא התקבלה כל תגובה מהשניים. נעשה מאמץ בזמן 

 הקרוב להגיע לפתרון וקבלת הסבר, ובמידת הצורך להשבת הכסף.
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סככות  3בקשות להיתרים. האחת אלוף שמאי להסדרת  3הוגשו   - בקשות להיתר בנייה .6
בנחלה. הועד המקומי חתם על  שקיימות בחלקתו והשנייה של יהודה שלו לבניית בית שני

 התוכניות והעבירן לאישור האגודה.
בנושא הנוער. מזה שנתיים גם  יחסי גומלין כספיים בין צופית לגן חייםמזה שנים שקיימים  .9

בנושא יום העצמאות. תקציב הנוער המשותף למושבים מנוהל במושב ומדי שנה אנו 
רק לאחרונה התקבל התשלום עבור  ממתינים להשתתפות גן חיים בתקציב הנוער והשנה,

.  השנה, חגגנו יחד את יום העצמאות ואנו חייבים לגן חיים סכום כסף. התקיימה 3100שנת 
שיחת טלפונית משולשת עמרי, יגאל ראובני ואבי טלמור ונקבע שתתקיים פגישה לשם 

ישור . באחריות יורם, בדיקה וא32/9/03הסדרת כל הנושאים הכספיים. הפגישה נקבעה ל 
 חשבוניות יום העצמאות ובאחריות אפרת, הכנת כל שאר הנתונים לפגישה. 

שנת הפעילות נפתחת היום בפעילות בבית העם לאחריה יצאו המשתתפים לחלק  –נוער  .0
דבש לבתי התושבים.  אחראי על פעילות הנוער, המד"ב מאור פרי שהצטרף אלינו לפני 

מכל ילד. כבר התקבלו מספר ₪  311ות כחצי שנה. השנה הוחלט ע"י ועדת נוער לגב
 השגות מהורים. יש לתת הסבר יותר מפורט לסיבת הגבייה. 

תחנות הסעה שיש צורך לרצף. התחנות  2לקראת החורף נותרו  – ריצוף תחנות הסעה .9
 ירוצפו בחודש הקרוב.

כאמור בישיבה האחרונה, הוקמה ועדה משותפת לועד אגודה וועד  –תוכנית המשתכנים  .01
י. לפני מספר ימים, התקיימה פגישה במועצה בהשתתפות ס. ראש המועצה, מהנדס מקומ

וגזבר המועצה. מסתמנת התחלת עבודה משותפת. נקבע שתתקיים פגישה נוספת בנושא 
 יחד עם ראש המועצה. סיכום הפגישה מצורף לפרוטוקול.

הועד המקומי  נוספת לגן. בהעסקת סייעתהורים מגן דקל פנו לועד המקומי בבקשה לסייע  .00
לא יכול לסייע בהעסקת עובדת נוספת. הועד יכול לתרום ציוד כלשהו לגן בעלות כוללת של 

 ש"ח )לשני הגנים(. טרם התקבלה פנייה בכתב. 0111
ועד האגודה הציע את מגרש החנייה מאחורי המזכירות. אורי שמיר ואלדד  – מרכז מיחזור .03

כז מיחזור במקום. מבקשים להקימו במגרש הריק אלרון בדקו ומדדו ולא ניתן יהיה להקים מר
ליד שער הבאר. במידה וועד האגודה ירצה את השטח הועד המקומי יתחייב שיפנה את 

 המקום. אלדד ייפגש עם ישראל בנושא. מכתב נוסף יצא לאגודה בעניין.
גשה הועדה שהוקמה לעניין זה )ישראל, יורם, עמרי, לימור אפרת ואפרת(, נפ – מועדון נוער .02

אורי הלוי אשר הציע  –אדריכלים מחברת חזק אלרואי. עמרי נפגש עם אדריכל נוסף  2עם 
מבנה שקוע. מאחר ויש חשש כבד בנושא בעיות הניקוז הצעתו נדחתה. השבוע תתקיים 

 פגישה עם אדריכל נוסף לבחון הצעתו.
המצלמות. ביום חמישי הקרוב תתקיים פגישה עם חברת אגודת השומרים בנושא  – ביטחון .04

כנראה הם יהיו אלה שיחליפו את חברת ליינביט אחזקת המצלמות במושב. כמו כן, מיקום 
מצלמות "קוראות מספרים" חדשות. המצלמות תמוקמנה ליד  3המצלמות ישתנה ויירכשו 

שער הבאר ואחת ליד שער הכניסה. מצלמות שממוקמות ברחוב האילנות יועברו ואלה בסוף 
 חסן של פיני יועברו וימוקמו קרוב לשער המזרחי.ליד המ –רחוב השדרה 

שינויים במספרי טלפון לכניסה ויציאה באמצעות הטלפון  –הכנסת מספרים לפתיחת שערים 

הסלולרי יבוצעו פעמיים בחודש, בלבד. כמו כן, כל תושב שיבקש להתחבר ימלא טופס 

המוחלף יחד עם הסכם במזכירות. דייר שמחליף דייר אחר יידרש להעביר את מספר הטלפון 

 שכירות. בעתיד, ייבחן חיוב כספי חד פעמי עבור שימוש בשערים.

חגגנו את חג המושב בסגנון מסיבת יום הולדת. עוגה גדולה,  0/9/03בשבת ה  – חג המושב .05
נרות וזיקוקין, תחנות משחקי ילדים, הרקדת הורים וילדים. האירוע היה אינטימי ומוצלח. 

ב"ש שסייע רבות בהוצאת רישיון לאירוע זה, כמו גם דאגה להסדרת תודה גדולה לעמית הר
 הביטחון במקום.

. נוסח הצגת הדו"חות שונה השנה )בדומה לתקציב( 2100דו"חות כספיים לשנת הוצגו  .06
וזאת על מנת שתהיה אחידות בין כל הגופים המבוקרים. החלטה: דו"חות כספיים לשנת 

 אושרו. 3100
 :שונות .09

. הפרדס שייך למשפחת הפלינג ומהווה מפגע תברואתי מזה רהפרדס ברחוב השד .א
שנים. כל שנה אנו נאלצים לפנות למשפחה בנושא ניקיון עשבייה. השנה, לאחר 

שהבעלים קיבלו מספר התראות, פנה אליהם ישראל ודרש ניקיון ופינוי הפרדס. בימים 
שכרה השטח אלה, הבעלים אכן מבצע את הניקיון ופינוי הפרדס. תישקל בעתיד ה

 מהבעלים וטיפוחו לרווחת כל התושבים.
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עמודים סמוך לביתן השמירה וזאת  2לפני כחודש הוצבו  – בכניסה למושב עמודים .ב
עמודים נוספים יוצבו בהמשך המדרכה לכיוון  2לשם הגבלת החנייה על המדרכה. 

 היציאה לאותה מטרה.
נושא שהועלה כבר בעבר בישיבת הועד. משפחת  – 24 – 21פיתוח רחוב האילנות  .ג

חנוכה סיימה את הקמת הגדר בצפון חלקתה ולכן ניתן לצאת לביצוע הפיתוח במקום. 
תיתכן הצבת סלעים חוסמים וכן תישתל צמחיה, הכל בשיתוף עם תושבי הרחוב. נושא 

 זה לא עלה בישיבה מפאת שכחה.
המקומי ובו איומים מרומזים לאחריות  הפנה פעם נוספת מכתב לוועד התושב גיא זיו .ד

 כביכול של נושאי תפקידים בוועד המקומי, באשר לאחריות לתאונה עתידית )מצ"ב(.
 

 הועד המקומי מאחל שנה טובה לכל התושבים.

*** 
  21מס  22/202

 ועמרי פירעם. : יורם יפה, עינת פרנץ, ישראל אברמסון, אורי שמיר,השתתפו:

 אברמזוןספי , שושי עמיתנעדר: 

 : שייקה שדות.ועדת ביקורת

 נציגת המושב במליאה: צפי מרציאנו )נכחה רק בעת הדיון בסעיף בית חינוך צופית(

 : אפרת ציר כהןרשמה

 על סדר היום:

 קייטנה ונייטקאמפ .0
 בחירת קבלן –יציאה לביצוע  –מרכז מיחזור  .3
 בחירת קבלן –יציאה לביצוע  –רחוב הברוש  .2
 המשתכניםפגישה במועצה בנושא  .4
 תב"ר + מיקום –בניית מועדון נוער חדש  .5
 עדכון חודש ראשון פיקוח .6
 השלמת תיקון מדרכה שמאי .9
 עמדת הועד –בית ספר צופית  .0
 עדכון –ע"י המועצה  3103אישור תקציב   .9

 הזמנת ציוד לארכיון  .01
 אורי שמיר –קהילה נט  .00
 מועצה –מכתב הורים למנהלת מדור גנים  –קליטת ילדי חוץ בגני הילדים במושב  .03
 עדכון תביעה מנורה נ' עיריית כפס נ' מושב צופית .02
 לחודש נטו 451השלמת שכר למד"ב כ  .04
 מכתבו של גזבר המועצה = חיובי אגרות שעיה גינוסר .05
 רכישת מחשב חדש לספרייה .06
 בניית ממ"ד –משפחת דקל רחוב המשעול  –חתימה על תוכניות בנייה  .09

 סגירת מרפסת. –שיכון בנים  משפחת לזר , -
 מינוי רכז ותיקים .00

 

 דיון והחלטות:

! גם השנה המדריכים שידריכו בה הינם פעילי 9החלה לפעול קייטנת צופית ה  0.9.03ב .0
ילדים וכ  021מד"ב התנועה. הקייטנה מונה כ  –תנועת הנוער. את הקייטנה מרכז מאור פרי 

תקציב הכנסות = הוצאות. עלות הרשמה מדריכים. הקייטנה מנוהלת בתקציב סגור.  31
בערבים מתקיימת פעילות ₪.  0651ה -ג, ולילדי כיתות ד-לילדי כיתות א₪  0011לקייטנה 

מד"ב שדה ורבורג לשעבר. הפעילות לשכבות ז' וח'  –נייט קאמפ, בריכוזו של רביד שפירא 



 
11 

 –יט קאמפ נערים ונערות נרשמו לפעילות. עלות הרשמה לני 61משלושת המושבים. כ 
0311  .₪ 

אשר צילם את הפעילות. הכתבה שודרה  3ביום הראשון לקייטנה, הגיע צוות מחדשות ערוץ 

 במהדורה הראשית של הערוץ!

לאחרונה נתקלנו בהתנגדות של השכנים להקמת המרכז. אורי ואפרת  –מרכז מיחזור  .3
קה  הדרומי ייפגשו עם אנוך פארי ויפתח שפירא לפתרון המיקום. המרכז ימוקם בחל

 והמערבי של תחנת הדלק.
הצעות מחיר לתיקון בעיות הניקוז ברחוב הברוש. הצעתו של  3התקבלו  –רחוב הברוש  .2

 ₪. 31,111קבלן אשר תיקן את בעיות הניקוז במושב עדנים יבצע העבודה בעלות של 
המשתכנים. מצ"ב פרוטוקול הפגישה. ישראל  התקיימה פגישה במועצה בנושא תוכנית .4

מעדכן שהנהלת האגודה גיבשה ועדה נוספת לתוכנית זו בהשתתפות שייקה שדות, דני 
ברכה, טל הדס וישראל. הועדה הנ"ל תהיה ועדה מייעצת לישראל אשר הוא נציג האגודה 

 בועדה המשותפת לאגודה ולועד המקומי.
אש המועצה האזורית.  לאחר מספר רב של שנים אצל ר 6/6/03התקיימה פגישה בתאריך  .5

שאנו מבקשים לבנות מועדון נוער חדש במושב, ראש המועצה אישר תב"ר לבניית מועדון 
נוער. מוצע שהמועדון ייבנה סמוך למועדון התרבות וכך יהיה רצף של מבני ציבור לרווחת 

עצה. המבנה התושבים. הועד מבקש לבצע את הבנייה לבד ולא באמצעות מהנדס המו
 התקציבי הינו:

 ₪אלף  231  תב"ר ישובים  –השתתפות המועצה 

 ₪אלף  051    השתתפות ועד מקומי

 ₪אלף  311    הלוואת מועצה לועד מקומי

 ₪אלף  051   3102השתתפות ועד מקומי לשנת 

 ₪.אלף  351   השתתפות מועצה ע"ח מענק עתידי

 

 ₪.אלף  0,191      סה"כ

לשלושה אדריכלים בבקשה להציע הצעה לתכנון ושכ"ט. תגובש ועדה אשר תבחן המושב יפנה 

₪  3111את ההצעות ואף תיפגש עם המציעים. על כל הצעה ישלם הועד המקומי סך של 

 +מע"מ.

 -מיקום מועדון הנוער יהיה סמוך למועדון התרבות. הועדה שתכלול: נציגת ועדת נוער החלטה:

ל אברמסון ועמרי פירעם, תיפגש עם המציעים ותגבש החלטה. לימור אפרת, יורם יפה, ישרא

לאחר הבחירה תפנה למועצה לבדיקת ניהול הפרויקט. רצון הועד שהניהול יהיה ע"י הועד 

 המקומי ולא המועצה.

התראות לתושבים. רוב  46. עד כה הוגשו עבודת פיקוח במושבבאחד ביולי התחילה  .6
ת גזם בימים אסורים והשלכת קרטונים שלא במיכל ההתראות היו על גיזום גדר חיה, השלכ

 הקרטונים. מודגש שוב, שהכוונה אינה לקנוס, אלא לאפשר לכולנו חיים בסביבה ראויה יותר.
בהמשך לדיון בנושא בישיבה קודמת, בוצעה הנמכת מדרכה בכניסה  – הנמכת מדרכה .9

 למשק אלוף ברחוב הזית והוסרה תוספת הבטון שהיתה במקום.
הנושא עלה מספר רב של פעמים בשנים האחרונות. הגיע העת שהועד  – ר צופיתבית ספ .0

יגבש דעה בנושא הקמת בית ספר חדש. התקיים דיון נוסף בה גובשו התנאים הבאים 
 לתמיכת הועד המקומי בבניית בית ספר חדש בבית ברל:

 מחצית מהמבנה יינתן לשימוש המושב במסגרת פדיון מבנים. .א
 המושבים 2לשימוש  אולם הספורט יהיה .ב
מחצית המבנה אשר יהיה בשימוש המועצה יושכר לגורמים חיצוניים לאחר קבלת  .ג

 אישור הועד על זהות השוכרים.
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: משתתפי הישיבה הסכימו פה אחד להוצאת מכתב תמיכה למועצה. אפרת תפנה החלטה

 לשושי וספי לקבלת אישור בדוא"ל. 

 .2102לשנת אושר תקציב המושב בישיבת המליאה האחרונה  .9
לרכישת ציוד נוסף )מחשב ותוכנה( לארכיון. החלטה: צוות  הארכיון התקבלה פנייה של צוות .01

 הארכיון יוזמן לישיבת הועד הבאה לשם פירוט הבקשה.
בהשתתפות אורי שמיר, ליליק זקס  נט –קהילה לפני כחודשיים התקיימה פגישה עם מנכ"ל  .00

אפשרויות העומדות בפנינו במידה ונרכוש את ואפרת ציר כהן. בפגישה הציג המנכ"ל את ה
מושבית בה יהיה פורום, קהילות שונות )ועדות(,  –השירות מחברתם.הקמת רשת חברתית 

 : תתקיים פגישה נוספת.החלטההרשמה לפעילויות במושב באמצעות האתר ועוד. 
וט ילדי , דקל והדר, פנו לראש מדור גנים במועצה בבקשה שלא לקלהורי גני הילדים במושב .03

חוץ בגני המושב וזאת לאור עומס ילדים בגנים. ע"פי בדיקת הועד לא קיימת בעיה עכשווית.  
כמו כן, ידוע שנעשתה פנייה למועצה ע"י ההורים,  בנושא העסקת סייעת נוספת. להעסקה 

 זו במידה ותצא לפועל, אין  כל קשר לועד המקומי. 
פר סבא אשר שלחה הודעת צד ג' לאגודת כנגד עיריית כ תביעהלפני מספר שנים הוגשה  .02

צופית ולועד המקומי. תביעת נזק לרכב שנכנס לשלולית גדולה ברחוב קדומים בכפר סבא. 
לטענת עיריית כפ"ס, הנזק נגרם עקב טיפול לקוי של אגודת צופית והועד, במערכת הניקוז 

ז שלא של המושב. לטענתם בעת הקמת שיכון בנים הקימה האגודה את תעלת הניקו
בהתאם להיתר ועקב כך הגיעו מים רבים משטחי המושב )שטחים חקלאיים( לכיוון כפ"ס. 

הוגש תצהיר ע"י אפרת ציר כהן כנציגת הועד המקומי אך לא היה כל תצהיר מטעם האגודה. 
נעשו מספר ניסיונות להגעה לפשרה בין הצדדים )מועצה, אגודה וועד מול עיריית כפ"ס( 

שהובן למועצה )אשר התנגדה לפשרה( שנציגה לא יעמוד בחקירה  אשר לא צלחו. לאחר
נגדית וגם לאחר שהובן שאין נציג לאגודה, הוסרו המכשולים ונחתמה פשרה. למושב העלות 

 היא של השתתפות עצמית בפוליסת הביטוח. יוצגנו ע"י עו"ד חברת הביטוח.
מד"ב חדש, מאור פרי. לפני כארבעה חודשים החל לעבוד במושב  – השלמת שכר –נוער  .04

לשכר המשולם ₪,  451כחלק מתהליך קבלתו לתפקיד הובטח לו שכר הדורש השלמה בסך 
 ע"י המועצה. תקציב הנוער משותף לצופית וגן חיים וכך יהיה גם לנושא זה.

משפחת גינוסר פנתה למועצה בנושא ביטול חיוב באגרות שמירה וביוב.  –פנייה למועצה  .05
רונה במושב הנ"ל צריכים להיות מחוייבים ב.. אגרות שמירה וזו ע"פ הסקר שנערך לאח

 היתה תשובתה של המועצה לתושבים.
אורי שמיר יתקין ₪.  3511מחשב הספרייה נדם. נרכש מחשב חדש בעלות של   - ספרייה .06

 הספרנית. –את תוכנת הספריות למחשב החדש, בתיאום עם רותי יעקובובסקי 
: משפחת לזר סגירת מרפסת לחדר ומשפחת דקל ניהבקשות לקבלת היתרים בהוגשו  .09

 לבניית ממ"ד. אין כל התנגדות לועד המקומי לבקשות.
העמותה למען החבר הותיק במועצה פנתה לועד המקומי לקבלת שם לתפקיד רכז2ת  .00

. הרכז יהיה אחראי על הקשר בין העמותה לותיקים במושב,, ויעביר את  ותיקים בישוב
 הביעה הסכמתה לקבל התפקיד. מרתה יפהלותיקים . פירוט הפעילויות 

מרתה יפה מתנה לרכזת ותיקים במושב. שמה יועבר לעמותה. הועד המקומי מודה  :החלטה

   למרתה על ההירתמות.

 סעיף זה לא נידון בישיבת הוועד אולם לבקשת עמרי הוכנס לפרוטוקול.

 

*** 

 24פרוטוקול מס   52122100מתאריך 

 .פירעם השתתפו:: יורם יפה, עינת פרנץ, שושי עמית, אורי שמיר, ספי אברמזון ועמרי

 נעדר: ישראל אברמסון

 .ועדת ביקורת: ליליק זקס ושייקה שדות

 אפרת ציר כהן :רשמה

 

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

 

 :על סדר היום

 התפטרות חברי ועדות.1
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 המרכזית וגן השעשועים רת מערכת הביובהדב.2

 ועדת טקסים -תרבות .3

 התחלת פיקוח במושב.4

 תחנת הדלק תקינות.5

 משכורת אורה –דואר .6

 .הגברה רכישת מערכת.7

 ספרייה.8

 ביטחון.9

 צופית תמרורים להכוונה לכיוון בית הספר.10

 3103עדכון תקציב .11

 כניסה מועצתי למושב + שלטמרכז מחזור וכניסה  –יציאה לביצוע .12

 פרויקט ותיקים.13

 תב"רים מהמועצה.14

 הפסקת מים.15

 תורה ספר.16

 פגישה בנושא בית ספר צופית.17

 

 :דיון והחלטות

  .ועדת איכות הסביבה, הגיש מכתב "התפטרות" מהוועדה, מצורף לפרוטוקול ירון בר, חבר .1

 .ותרומה הוועד המקומי מודה לשניהם על פעילות עזב את ועדת הנוער לפני מספר שבועות. יואב תומר

תיקנים. ובגן  בדומה לשנה שעברה, אנו עומדים לבצע הדברה בכל בורות הביוב במושב, כנגד.2

 .אחרים השעשועים ברחוב האילנות בוצע ריסוס נגש פרעושים ומזיקים

קסי ימי הזיכרון במושב. חג ט הועד המקומי מבקש להודות ליעל זלטין ולסמדר עין גיל על ניהול והפקת.3

עובדת במרץ על אירוע שבועות וכן החלו  העצמאות שהתקיים השנה גן חיים עבר בהצלחה. ועדת תרבות

 .בהגדלת התקציב לשם אירוע זה יש צורך –של המושב  01לתכנן את אירועי ה 

י פלד, גזבר במועצה בנוכחות ס.ראש המועצה צפ התקיימה פגישה 39/4/03ב  –תוכנית המשתכנים .4

יאסוביץ מהמושב: יו"ר הועד עמרי פירעם, יורם יפה ובני נדלר  המועצה יצחק אגוזי ומהנדס המועצה אהרון

הופתעו לגלות שקיימות כבר תוכניות פיתוח מוכנות לביצוע. בתכנון ביצוע כיכר  מזכיר האגודה. הנוכחים

לבחון את  לקבל תוכנית לידיהם על מנת להפקיע ממשקים סמוכים. נציג האגודה והועד המקומי ביקשו יש

מתנגד הועד המקומי  ,הנושא. הוחלט שתכונית תועבר לאחר מכן תקבע פגישה נוספת בנושא. בכל מקרה

 .להפקעות כלשהן

האחרונה. דו"ח הבדיקה הועבר לחבר ועדת איכות הסביבה,  הנושא עלה בישיבה –תקינות תחנת דלק .5

בדק, הדו"ח אינו מספק. אלדד ניסח מכתב בו הוא דורש לבצע בדיקה ש אלדד אלרון, אשר לדבריו לאחר

 .ויסודית מקיפה

 .למגבלות התקציב חל שיפור בהכנסות סוכנות הדואר . מפעילת הסוכנות תתוגמל בהתאם –דואר .6

 .₪ 9611נרכשה מערכת הגברה בעלות של  –רכישת מערכת הגברה .7

העתק הועבר  – ה את מצב המשתמשים בספריית המושבהספרנית רותי יעקובובסקי מיפת –ספרייה .8

 .המועצה מתב"ר₪  0511לועד המקומי. כמו כן, לאחרונה נרכשו ספרים חדשים בסך של 

 0111במערכת כ בוצע איפוס מערכת הטלפונים בשער המזרחי. עד כה יש 2.5.03ב  –ביטחון .9

 .משתמשים 0611משתמשים. לפני האיפוס היו במערכת 

לטובת שיפור מצב המקלטים במושב. התב"ר מכסה ₪  01,111תב"ר בסך של  התקבל –מקלטים 

כמו: מביעה, תאורה וכד'. עמית יבדוק יחד עם יפתח את מצב המים במקלטים וכמו כן  אלמנטים קוסמטיים

 את החצרן לצביעת המקלטים. יש לתאם פגישה עם חשמלאי שיבדוק את הצרכים. הטיפול בנושא ינחה

 .יבאחריות ספ

לבית ספר צופית בעלות של  הוזמנו תמרורים חדשים להכוונה –תמרורים להכוונה לבית ספר צופית .10

 .יותקנו ע"י החצרן₪. =  0351

וזאת לאחר אי דיוק ₪  0,99611ולא ₪  3,159,111יעמוד על  3103תקציב  – 3103עדכון תקציב .11

 .מהמועצה. החלטה: אושר האומדן הכנסות

עם אלדד, אורי, עמרי ואפרת במרכז  התקיימה פגישה –ע מרכז מחזור וכניסה למושב יציאה לביצו.12

באבנים משתלבות + גופי תאורה. בכניסה למושב  המחזור. הוחלט לקבל הצעות מחיר לריצוף המקום
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 .תושבי המושב נעזר בקבלן תשתיות + עבודה עצמאית של

 .באחריות ליליק .ותיקי המושבעמרי מבקש לקיים איזו פעילות ל –פרויקט ותיקים .13

השניים על נושא תב"רים  בפגישה אקראית בין ראש המועצה לעמרי. שוחחו –תב"רים מהמועצה .14

 .המועצה לישובים. פנייה בנושא, הכוללת מספר פרויקטים, נשלחה לראש

ונגרמה בצינור מים  בשבוע שעבר בעת ניקוי עשבייה משטח ציבורי, קבלן שהועסק ע"י הועד, פגע.15

 .הפסקת מים למספר שעות. הנזק טופל

כשבועיים ספר התורה שהושאל למושב בתקופת החגים הוחזר למשאיל. נעשים  לפני –ספר תורה .16

 .ספר תורה חלופי. בחודש יוני חוגגים במועדון בר מצווה מאמצים להשיג

מור שמיר, גילה פייג, הדס  בית ספר צופית עם עמותת הורי צופית )יובל ארד, התקיימה פגישה בנושא.17

 .בר( בהשתתפות עמרי שמש ומירב

 

 עמרי פירעם

*** 

 22פרוטוקול מס  424202מתאריך 

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

 .נעדר: אורי שמיר

 .ועדת ביקורת: ליליק זקס

 כהן רשמה: אפרת ציר

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

 

 :סדר היום על

 אישורי בטיחות מבני ציבור.1

 ציבורי היתרי בנייה והקמת פילר חשמל בשטח.2

 .אתי זקס –בקשה לאישור משרד הפנים .3

 2011 ירידה בצריכת המים בשנת.4

 זכות חתימה לאורי שמיר.5

 עדכון –יים שילוט אתרים היסטור.6

 המושב עלון.7

  פרויקטים חדשים.8

 מחזור נוספת, אורי שמיר איש קשר פינוי מחסן, נקודת –איכות הסביבה = פינת מחזור .9

 תחנת דלק במושב.10

 עדכון – סוכנות הדואר.11

 3100ביצוע תקציב .12

 סימון וצביעת כבישים.13

  שמירה שינוי שעות-בטחון .14

 תוכנית המשתכנים.15

 בית ספר צופית.16

 

 :והחלטות דיון

לקבל אישורי בטיחות על מבני  על פי דרישות החוק, הועד המקומי נדרש –אישורי בטיחות מבני ציבור .1

 .לכל מבנה₪  4111עלות משוערת כ  .ציבור. לפיכך, יש לפנות ליועץ בטיחות לקבל את האישור

 .החלטה: מאושר

  .בנייה. ע"פ התוכנית אין כוונה לפגוע בשטח ציבורילקבלת היתר  יחיאל קוסובר הגיש בקשה.2

חברת החשמל עומדת להקים פילר חשמל. רוחבו כשני מטרים. הפילר יוצב סמוך  סמוך למשק קוסובר

שטח ציבורי. התקיימה פגישה עם נציגי חברת החשמל וההתקנה תואמה עם יוסי  לגדר המשק על

 החלטה: מאושר .קוסובר

מגורים לסבתה אשר לדבריה עברה  אתי זקס, פנתה לוועד המקומי לקבלת אישורתושבת שיכון בנים, .3

 .הוצא לבקשתה לגור עמם. התושבת התבקשה להעביר הצהרה בנושא. האישור

 3101ירידה משמעותית משנת  קוב מים לטובת הגינון הציבורי 03511הועד המקומי צרך  3100בשנת  .4

 .קוב 09,111בה צרכנו 
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 .הוסדרה זכות החתימה שלו בבנק הבינלאומי של אורי שמיר לא בעת הצטרפותו.5

ככל חבר ועד מקומי, בבנק הבינלאומי סניף כפר סבא, חשבון  החלטה: אורי שמיר יהיה בעל זכות חתימה

 .קרטיס כמורשה חתימה בחשבון = יש לבטל את דוד 599900

שא מיקומו הבעייתי של השלט בה עלה נו ,39/3/03בהמשך לישיבה שהתקיימה ב  –שילוט אתרים .6

טל הדס לשם השארת השלט במקומו לא צלחו. התושב  "כיכר נישקה", השלט הוסר. ניסיונות להידבר עם

 .להסירו איים לעקור את השלט. הוחלט

להפחית בהדפסת  כפי שדובר בתחילת הפקת עלוני המושב, הועד המקומי מבקש –עלון המושב .7

התושבים שירצו בהמשך הגעת  העלונים באמצעות הדוא"ל. יתבצע מיפויהעלונים, והעלאת מספר מקבלי 

 .העלון המודפס ואלה אכן ימשיכו לקבלו בדואר

 :חדשים, מספר פרויקטים קטנים בעבודה פרויקטים.8

 .הוספת עמוד תאורה בסוף רחוב המצפה•

 מועדון תרבות תוקנה דלת•

 .ספסל סגול מבית העם יותקן בגן השעשועים•

 .חלקים 3 –בגן השעשועים  שת צלהחלפת ר•

ע"י תושב המושב, נתי זייתוני. עלות כ  החלפת דלת מועדון נוער בדלת רב בריח. העבודה מבוצעת •

5111 ₪. 

הממוקמים סמוך לבית ספר צופית, המפריעים להולכי הרגל. אנו  עמודי בזק –הסרת עמודי בזק •

 .אומדן לביצוע, מבזק ממתינים עדיין לקבלת

איכות הסביבה, לעצור את הפינוי  – לפני ביצוע הריסת המחסן ופינוי, פנה ירון בר –מחזור  פינת.9

הסביבה. הנושא נבדק, והעבודה במושב הינה  בדרישה לבקש היתר מיוחד לעבודה ממשרד להגנת

הנחיות המשרד להגנת הסביבה בעניין ביצוע עבודת  מ"ר אסבסט. מצ"ב 51מתחת ל -עבודה מצומצמת

הקבלן מחויב לבצע העבודה ע"פ ההנחיות ויוחתם על כך.  .29.1.12 ופינוי מוצר אסבסט מעודכן לאסבסט 

 .לשכנים, כמחויב ע"פ ההנחיות כמו כן, יישלחו מכתבים

במושב )קטן(, שימוקם בחניית רחוב הדקל פינת  ועדת איכות הסביבה הציעה להקים מרכז מחזור נוסף

 .השדרה

לנכון להקים מרכז נוסף הממוקם סמוך למרכז מחזור עיקרי שיוקם  מוצאהחלטה: הועד המקומי לא 

 .ניסיון העבר לימד שמרכז נוסף אינו שמיש. ירון ואלדד יוזמנו לישיבה הבאה ,בתחנת הדלק, כמו כן

  .שמיר ביקש להצטרף כאיש הקשר של הועד המקומי בנושא איכות הסביבה אורי

 .ועד המקומי בנושא איכות הסביבהשמיר יהיה איש הקשר של ה החלטה: אורי

פנייתנו לחסי אברך בעל התחנה, בוצעו כאמור בישיבה האחרונה, בדיקות תקינות.  תחנת דלק: לאחר.10

זאת התקבל מכתב מחבר ועדת איכות הסביבה וכן מאחד השכנים על כך שיש צורך בבדיקת  על אף

פנה  ו זו השנה השנייה. הועד המקומיבמקום. לטענת אחד השכנים עצים הסמוכים למיכל מתו ל קרקע

 .לחסי אברך בדרישה לביצוע הבדיקה

. כמו כן, 3100בונוס לתקבולי שנת ₪  5111סך של  הועד המקומי קיבל החודש –סוכנות הדואר .11

לחודש. כל ₪  351ורבורג וגן חיים העבירו השתתפותם בסוכנות של  לאחר נסיונות גבייה רבים, ועדי שדה

. לאחר הוספת ההכנסות הועד המקומי עומד בתקציב הדואר 3100כהכנסות שנת  נרשמוהכנסות אלה 

 .לשנה₪  10,000 שהינו עומד על

התקציב, אך זה נעשה ביודעין וזאת  . יש חריגה בניצול3100מצ"ב דו"ח ניצול תקציב  –ביצוע תקציב .12

 .עקב קבלת החזרים גבוהים מהצפוי מהמועצה

הנחוצים. עלות  י בוא האביב אנו מבקשים לבצע סימון כבישים והחלפת תמרוריםכמד –סימון כבישים  .13

 .מע"מ החלטה: היציאה לביצוע מאושרת₪+  03111העבודה כ 

חברת אגודת השומרים פנתה לועד המקומי בבקשה לצמצמם את שעות העבודה בסופי שבוע  :בטחון.14

שבת,  – שעות שמירה בימי חמישי 6לט להוריד לחילופין לעלות בעלות השמירה. לאחר משא ומתן הוח או

השומר  6.4.03ה  יום שישי –. בליל הסדר 16:11 – 33:11כך שהשומר נמצא בשער כל ערב, בין השעות 

 .31:11יחל עבודתו בשעה 

טלפון למערכת. התושבים יקבלו תזכורת נוספת  מספרי 651הוקלדו כ  –איפוס מערכת השערים 

 .0.5.03והמערכת תאופס ב 

 סייר המועצה בנושא המקלטים. ספי יערוך בדיקה יחד עם עמית –התקבל מכתב מארז שור  – מקלטים

 .הרב"ש להשמשת המקלטים במושב

הועד באשר להוצאת מכתב למועצה, התומך או  עמרי ביקש לשמוע את עמדת חברי –בית ספר צופית .15



 
15 

 .ט לשוב ולדון בנושא בישיבה הבאמורכב, הוחל לא, בהקמת בית ספר חדש בבית ברל. נערך דיון

 

 עמרי פירעם

*** 

  22פרוטוקול  292222102

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

 .ועדת ביקורת: ליליק זקס

 רשמה: אפרת ציר כהן

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

 

 :היום על סדר

 .גמר התחשבנות כספית –סיום עבודתו של החצרן  .1

 תקציב ספרייה .2

 שיפוץ בית העם .3

 טורניר כדורגל–תחרות אתלטיקה  .4

 בית הקברות .5

 כספיים דו"חות .6

 עדכון שכ"ט הנהלת חשבונות .7

 עתירת גיא זיו .8

 סקר ביוב .9

 מד"ב חדש -נוער .10

 משפחות נפתלי/ישראלי –שטח ציבורי  .11

 היסטוריים שילוט אתרים .12

 צוות חילוץ מועצתי .13

 שילוט בכניסה למושב .14

 הסביבה איכות .15

 ספי אברמזון –בטחון  .16

 

 :דיון והחלטות

קול. יחד עם . חישוב צבירת פיצויי פיטורין ותגמולים מצורף לפרוטו0.3.03ב  אריה לשץ סיים עבודתו.1

חברת ) משכורת אחרון בו שולם ימי חופש ודמי הבראה יחסיים. הועד המקומי פנה לחברת נופית תלוש

 .₪ 0011חודשים. עלות העבוד, כ  2לניסיון של –הגינון( לקבלת עובד 

ש"ח מהמועצה. התקציב הוא בנוסף לתקציב  2111התקבל תקציב נוסף בסך של  -הספרייה תקציב.2

ע"פי  ,'ב'ספר לכל₪  0511המקומי. הספרנית רותי כבר ביצעה רכישה של ספרים חדשים, בסך של  הועד

 .הנחיית המועצה

ש"ח ושטיח המשפחות מוסגר מחדש  1200 שיפוץ בית העם הושלם. ארון כיבוי אש הותקן בעלות של כ.3

 .ש"ח 4111ונתלה ע"י משה לזר בעלות של כ 

קלה במגרש הספורט  ימי תחרות אתלטיקה 2שנה, המועצה מקיימת  כמדי 00.2.03ב  -אירועי ספורט.4

 : במושב

  התושבים מוזמנים להגיע לעודד את כל –אנו מקיימים טורניר כדורגל מועצתי  30.2.03 –ב 

 .הילדים

פנתה בבקשה לשתול שני עצים סמוך לקברו של דוד רובינשטיין ז"ל.  אורה רובינשטיין –בית הקברות .5

 .לטיפולו של ישראל. על פניו לא הועלתה בועד כל התנגדות לרעיון נתהפנייתה הופ

נשלח מכתב לרו"ח מועלם ורו"ח מג'ר עם לו"ז להכנת הדו"חות הכספיים. תאריך  – דו"חות כספיים.6

 .תחילת מאי – ההגשה

 .2%משרד מועלם עדכן את שכ"ט שירותי ניהול החשבונות ב .7

 התקיימה ישיבת ועדת תמרור במועצה. ישראל, עמרי ואפרת 33.0.03בתאריך  –גיא זיו  עתירת.8

ללא נציגי  השתתפו בישיבה יחד עם היועצים התנועתיים של הצדדים. לאחר הצגת הנושא, התקיים דיון

 .המושב. מצ"ב פרוטוקול הועדה
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( לא מחוברות לביוב המרכזי. 21-היחידות )למעלה מ סקר הביוב הושלם. יש עשרים נחלות בהם.9

 .וזאת לפני נקיטה בקנסות ועצה שולחת מכתבי דרישה לחיבורהמ

יתחיל לעבוד  0.2.03במושב. החל מה  לפני למעלה מחודש סיימה רכזת הנוער את תפקידה –נוער .10

הוא חגיגת פורים עם נוער גנצ. השנה הנוער ביקש  מאור פרי. הפרויקט הראשון שעובד עליו –מד"ב חדש 

אתגריים שייבנו יחד עם הביתנים המסורתיים. האירוע ייערך ב  . במתקניםלערוך את החג באופן שונה

 .הספורט במגרש 0.2.03

נפתלי לועד המקומי  . פנתה משפחת5.0.03בהמשך לישיבת הועד המקומי מתאריך  –שטח ציבורי .11

נפתלי, ובהמשך למסמך  בבקשה להשאיר את המצב כפי שהוא. בהמשך לפגישת נציג הועד עם משפחת

, מאשר הועד המקומי 33.3.03מיום  המועצה שיש בידי משפחת נפתלי וכן מסמך מחודש של יובל נפתלימ

  .המשך תחזוקת השטח ע"י שתי המשפחות

 .יישאר כפי שהוא עד להחלטה אחרת החלטה: המצב

בשבט נתלו שלטים במספר אתרים היסטוריים  במסגרת חגיגות ט"ו –שילוט אתרים היסטוריים .12

השלטים לקה בחסר. השלט "כיכר נישקה" נתלה  תהליך קבלת ההחלטה היכן לתלות את אחדבמושב. 

במשרדי הועד התקבל מכתב מטל הדס הדורש להסיר  .על חומת משק טל הדס וזאת ללא קבלת הסכמתו

שלטים נוספים בחזית ביתו. עמרי כתב מכתב לטל הדס  באופן מיידי את השלט כמו גם, שלא לתלות

לבירור. אורי שמיר התבקש לפנות לתושב בניסיון להשאיר השלט  מנע מהסרתו וזאת עדבניסיון להי

 .נוסף להשארת השלט במקום, אם לא ייצלח יוסר השלט במקום. הועד יעשה מאמץ

ביקשה להקים צוות חילוץ מועצתי עם מתנדבים מהמושב. פנייה  המועצה –צוות חילוץ מועצתי .13

 .החודשי למתנדבים תפורסם בעלון

בכניסה למושב שילוט  המועצה מממנת ומזמינה שלטי כניסה לישובי המועצה. כיום –שילוט בכניסה .14

 .את השילוט יש לפנות למפרסמים לבדיקה האם מעוניינים לשפץ –ישן ועומד ליפול 

זרמים יבשה ואורגנית  המועצה יוזמת תוכנית אב להפרדת פסולת ביתית לשני –איכות הסביבה .15

הדלק לפני הריסת המבנה. החומר  יש לפנות את המחסן בתחנת –טובה. המושב נבחר כפיילוט. מיחזור ר

ש"ח(. לאחר  4511כ  –דלת מתכת ) יועבר לחדר במועדון הנוער וזאת לאחר החלפת הדלת במקום

עלות ותיאום עם השכנים. צפי לביצוע כחודשיים.  הריסת המבנה יועבר למקום מיכלי מיחזור בהתייעצות

  .מע"מ + ש"ח 5111 –הריסת המבנה ופינוי 

הועד בנושא הביטחון  ספי יו"ר ועדת הביטחון העביר מסמך לועדת ביקורת בנושא התנהלות –בטחון .16

עמרי: כל ההחלטה בנושא ביתן  .)מצ"ב(. מבקש לעדכן את ועדת הביטחון בכל נושא הקשור לביטחון

אורי שמיר לקח יוזמה לקדם הנושא  .נעשה מתחת לשולחןהשמירה דווח בישיבות הועד המקומי ולא 

 .לשומר וזאת לאחר שהועד התחייב בפני חברת השמירה לשירותים

 .ספי: מבקש לשמור על נוהלי קבלת החלטות

  .מספר נושאים בישיבה של ועדת הביטחון הועלו

  נניםלמניעת מסת א.הועדה ממליץ לגדר את הגבול הדרומי עם כפר סבא בגדר תיל וזאת

 .למושב

 .היתר – החלטה: יש לבדוק האם יש צורך באישור

לרכישת שתי  ב.הועדה ממליצה להעביר מצלמות לכניסה למושב ושדרוגם. החלטה: ייבדק התקציב

 .ש"ח 05,111מצלמות חדשות בעלות של כ 

  לאחר מספר רב של –. 554מכיוון צפון דרום בכביש  ג. יטול הפנייה שמאלה למושב

 .בכניסה למושב. לבחון אולי הקמת כיכר במקום רכים יש לבדוק מה עושיםתאונות ד

  לפני כשנתיים איפסנו את המערכת ומאז – ג.איפוס מערכת המספרים של השערים

שוב ומספר המשתמשים בשעות הלילה תרד. חקלאים  התווספו מספרים רבים למערכת. המערכת תאופס

ין שעות ספציפיות והם יוגדרו באופן שונה משאר המשתמשים. לצי אשר מעוניינים בפתיחה לילית יתבקשו

 .מסמיך את ועדת הביטחון לקבוע מי יוכל לפתוח את השער לא בשעות הרגילות החלטה: הועד המקומי

 

*** 

  20מס'  11012102

 : יורם יפה , עמרי פירעם, ישראל אברמסון, שושי עמית ואורי שמיר.השתתפו

 אברמזון. : עינת פרנץ  , ספינעדרו
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 ליליק זקס.ועדת ביקורת: 

 אפרת ציר כהןרשמה: 

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

 על סדר היום:

 היתרי בנייה1 01
 סגירת מקלט 21
 הפסקת עבודת החצרן 21
 סקר ביוב 41
 קרן השתלמות 11
 קורס אריכיונאים 51
 2102ביטוח לשנת  1/
 עדכונים בנושא איכות הסביבה וגינון 21
 מרכז מחזור 91

 רב"ש המושב, עדכון בנושא ביתן השמירה –ביטחון  011
 עדכון עתירת גיא זיו 001
 עדכון בנושא שיפוץ בית העם 021
 עדכון בנושא פגישה בועדה לתכנון ובנייה 021
 תוכנית המשתכנים 041
 אגרות ביוב ושמירה 011
 שונות 051

 

 דיון והחלטות:

של משפחת קריב מסוף רחוב האילנות ,  בקשה להיתר בנייההוגשה, לאישור הועד,  .0
 הבקשה הועברה גם לאישור ועד האגודה. הבקשה אושרה.

היה בשימוש הנוער. לאחרונה נוכחנו לדעת  המקלט הסמוך למזכירותבשנתיים האחרונות,  21
שבמקום הושארו מוצרי חשמל פועלים שעות רבות דבר שיכול לגרום לנזקים לגוף ולרכוש. 

 לט ולבצע החלפת מנעול.הוחלט לסגור את המק
 –. עובד שיחליף את אריה יהיה מחברת הגינון 20.0.03תגיע לסיומה ב  עבודת החצרן .2

כנגד חשבונית. לחצרן  –ימים בשבוע  4חברת נופית. לעובד יהיה רכב תפעולי ויעבוד 
 כחוק.–וכמו כן נערך לאריה שימוע ע"י יו"ר הועד המקומי  5.03.00נמסרה הודעה בכתב ב 

. עד היום נבדקו סקר מצב הביוב במשקי המושבד המקומי החל לפני כשבועיים בביצוע הוע .4
יחידות אינן מחוברות ואנחנו רק  09כשליש מהמשקים והמצב גרוע יותר מהצפוי, כ 

בתחילתה של בדיקה. עמרי מבקש להזכיר שישראל ורני, נציגי האגודה, הבטיחו לסייע 
 למבצע חיבור המשקים למערכת.

נושא העסקת , עלה 00.03.00יון לועדים מקומיים שנערך במועצה האזורית ב ביום ע .5
. עלו שני נושאים, האחד חובת הועד המקומי לפתוח קרן עובדים ע"י הועדים המקומיים

השתלמות לעובדים וכן העברת הסכמי העבודה של כל העובדים לאישור המועצה. החלטה: 
 ייפתחו קרנות השתלמות לכל עובדי הועד.

אשר מתחיל החודש. מחצית  בקורס ארכיונאיםיפי לזר הצטרפה לצוות הארכיון ותשתתף צ .6
 תמומן ע"י הועד המקומי.₪(  651עלות הקורס )

ביטוח רכוש המושב + חבות הביטוח כולל ₪.  30211סה"כ עלויות הביטוח השנה הינן כ  .9
 –תושב המקום  –ופוליסת נושאי משרה. פוליסת הביטוח מחודשת באמצעות הסוכן  עובדים

: עלות החלטהדני ברכה. עקב "העסקת" תושב המושב, מתבקש הוועד לאשר ההתקשרות. 
הביטוח והמבטח אושרו. יש לבדוק האם מתנדבי המושב מבוטחים ע"י המועצה )ואם לא, 

 מכוסים בפוליסת הועד המקומי(.
בחורשה מספר עצים מתים אשר יוחלפו בחדשים, כמו כן יש לבצע  – חורשת מועדון הנוער .0

 יום. 21יבוצע ע"י חברת הגינון תוך  –ללא עלות  –הטיפול הנ"ל  –ניקיון מקיף במקום 
: בהמשך לפגישת עמרי עם ירון בר ואלדד אלרון, אנשי וועדת הנוי, העברת מרכז המחזור .9

ר הצרכניה לאזור תחנת הדלק. בימים אלה מבקש הוועד לבחון העברת מרכז המיחזור מאזו
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כדי ליידע אותם ולבצע הדברים בהסכמה.  -יוצר הוועד קשר עם השכנים סביב תחנת הדלק
 עתיד להתבצע:

מבנה ישן עם גג אסבסט. נעשתה פנייה  –הריסת המחסן בפינת תחנת הדלק  .א
 ישראל נתן אישורו. –ליו"ר ועד האגודה 

 -₪  5111סה כולל פינוי האסבסט סך של התקבלה הצעת מחיר לביצוע ההרי .ב
 כולל מע"מ, מאת הקבל יובל אדרי.

 תעשה בחינה תחבורתית למקום. .ג
 תישקל בבוא העת האפשרות לשנות את ההתקשרות עם קבלן הפינוי. .ד

  –ביטחון  .01
)כולל ₪  09931בהמשך לישיבה קודמת בנושא, התקבלה הצעת מחיר בסך  .א

מע"מ( הכוללת: הקמת ביתן שמירה חדש הכולל שירותים + כיור והעתקת 
הביתן הישן לבית הקברות אשר ישמש לאחסון כלי הקבורה וציוד נדרש נוסף. 

ך התעוררה בעיה עם חיבור הביתן לביוב המושבי. הוועד מסמי –חיבור לביוב 
את אורי שמיר לטפל בכל נושא הקמת המבנה וכן להיפגש עם מר וורנר לשם 

 הסדרת נושא הביוב.
עמית מורשטיין רב"ש המושב קיבל אות הצטיינות מראש מחלקת הביטחון  .ב

במועצה וזאת כתודה לתרומתו להפחתת הפשיעה במושב. כמו כן, התקבל 
עמית במסגרת מג"ב,  האחראי על –במזכירות המושב מכתב מפקד יוסי אגניהו 

 מכתב הערכה לתפקודו.
 בדו"ח משטרה על מצב העבירות שבוצעו במושב, אנו רואים ירידה משמעותית בכל הגזרות.

העתירה עוסקת בביצוע פיתוח שיכון בנים. בעת ביצוע הכבישים בשיכון  – עתירת גיא זיו .00
ירה וגיא זיו עתרו בנים שונו התוכניות והביצוע לא תאם את ההיתר שהתקבל. התושבים ש

וזאת עקב בעיות בטיחותיות. דיון ראשוני  –לבית המשפט לשם הסדרת המצב כפי שתוכנן 
וזאת לאחר  0.2.03ישיבות בי"מ בוטלו, הישיבה הבאה תתקיים ב  3התקיים אך לאחריו 

 .33.0.03קיום ישיבת ועדת תמרור אשר אמורה להתקיים ב 
קומי לא יקבל סיוע כספי מהמועצה וזאת עקב עקב אי הבנה, הועד המ—שיפוץ בית העם .03

שימוש הכספים בביצוע גדר במגרש הבייסבול + ביצוע מדרכה בדרך המוביל. כמו כן, מאחר 
, המועצה קיבלה הוראה ממשרד הפנים )עקב ביקורת 3119והתב"ר עומד לרשותנו משנת 

צאה של כ כלשהי שנערכה במועצה( שלא להעביר תב"רים משנים קודמות. לפיכך, ההו
תהיה מהתקציב של הועד המקומי ולא ע"י סיוע מועצתי. אירוע זה מחייב אותנו ₪  010,111

 .3103ליתר הקפדה על העבודה מול הגורמים השונים במועצה, וכן הידוק החגורה בשנת 
, הנושאים שהיו על פגישה עם מהנדסת הועדה לתכנון ובנייההתקיימה  0.0.03ביום ה   .02

להיתר לשינויים בכבישים ובדרכים בשיכון בנים, תוכנית להקמת בי"ס סדר היום: בקשה 
חדש, הסדרי תנועה תוכנית משתכנים, תוכניות של עיריית כפ"ס בגבול צופית, פיקוח ותמ"א 

דינה קישון. סיכום הפגישה מצורף  –. השתתפו בפגישה: עמרי, יורם ואפרת ומהועדה 25
 לפרוטוקול זה.

 אנו ממתינים לתשובתו של דני ברכה.  –)משתכנים( 4לגבי סעיף           

ברחוב האילנות.  –משפחות אשר פלשו לשטח ציבורי  3בנושא הפיקוח במושב. במושב 

ממזכיר האגודה עובדיה כהן.  05/5/16בעבר המשפחות קיבלו מספר מכתבים מהמושב:  ב 

ם )מחסן( לאחר קבלת המכתב התחייבו הפולשים להסיר גדרות ולהעביר את המחוברי

נשלח מכתב נוסף וזאת לאחר שלא עמדו  09/6/19. ב 35/0/19התחייבות מה  –לשטחם. 

בהתחייבותם. מאז רק חלק מהדרישות בוצעו. הגדרות הושארו במקום וכל הצמחייה 

יש להוציא למשפחות נפתלי וישראלי מכתב  החלטה:הושארה, אשר לא מאפשרת מעבר. 

יום. במידה  21נטועים ,תוך  –בורי, מכל מחוברים אשר מורה להם לפנות את השטח הצי

 ולא יבצעו,  הועד המקומי יפנה לוועדה לתכנון ובנייה, לשם אכיפת החוק.

, ניתן היה להבין מפי מהנדסת המועצה שתוכנית 02בהמשך לסעיף  - - תוכנית המשתכנים .04
תוכניות  המשתכנים נמצאת בשלבים אחרונים לפני יציאה לביצוע.  יש להיערך מבחינת

יחידות נוספות בכניסה למושב. כמו  כן, יש  03לכניסה למושב, אשר תושפע מאד מבניית 
לבדוק את נושא חיבור היחידות למערכת הביוב המושבית. הועד המקומי יחד עם ועד 

האגודה ייפגשו עם יועצת התנועה רחל ברקן לשם בחינת הנושא.  בפגישה ישתתפו יורם, 
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נוספים אשר יבקשו להשתתף קביעת הפגיש. תיאום הפגישה ישראל ועמרי וחברים 
 מזכיר ועד האגודה.  –באחריות מר בני נדלר

ובקשתו של רני פלדמן להקלה  5.9.00לאחר הישיבה שהתקיימה ב  – אגרות ביוב ושמירה .05
בחיובי האגרות, פנה הועד המקומי לגזבר המועצה לשם קבלת הנחיות, תוך בחינת הצעת 

יצחק אגוזי  -יחידות חיוב. גזבר המועצה 6פחית את חיובי כל המשקים לעד הועד המקומי לה
שלח מכתב בו נאמר במפורש כי הסמכות להקלה במספר החיובים, אינה נתונה לועד 

המקומי אלא רק למועצה בלבד. הועד המקומי יכול לעסוק בגובה האגרה בלבד. תשובה 
עם ראש המועצה, ד"ר מוטי דלג'ו,  מסודרת הועברה לרני פלדמן. במסגרת בקשה לפגישה

 הועד המקומי יעלה גם נושא זה.
הוצג בפני החברים. נשאלה השאלה מדוע משכורתו של אב הבית )מועדון  – 2102תקציב  .06

לפיכך יועבר. כמו כן, יש להסב את תשומת  –תרבות ובית העם(  אינה כחלק משכר ונלוות 
הנוסח למועצה פחות —נה מזה שהוצגהלב לכך שנוסח התקציב שיוגש למועצה יהיה שו

ישובים ומושבים. יחד עם זאת הסכומים הינם  –מפורט ונכתב בפורמט אחיד לכל המועצות 
הכנסות בגין סל תברואה ובית העם קוזזו  –תואמים לנוסח המוצע.  בנוסח המצורף 

ה בסעיפים הרלוונטים בנוסח האחיד ההכנסות יירשמו בהכנסות כך שהתקציב לכאורה יהי
 ₪. 0,996,111גבוה מזה המועצ ויעמוד על 

 אושר פה אחד. 3103: תקציב החלטה

כיו"ר האגודה, וביקשו לקיים עמו פגישה  -: דוד אברהם ואורן חנוכה פנו לישראל שונות .09
בנושא הכניסה לחלקות החקלאיות )חלקות ב'( מכיוון שיכון בנים. ישראל מבקש שהועד 

 ל לועד המקומי.  המקומי יטפל בנושא זה ויפנה הנ"
עמדת הוועד המקומי מגבה את וועד האגודה, אין להסיר גדרות הבטיחות המפרידות 

. מוזכר, בין הכבישים הקצרים בשיכון בנים )מהאילנות( לבין החלקות החקלאיות

ס"מ  01לשם הקמת גדר עם שער ברוחב   21.0.03למשפחת חנוכה ניתנה ארכה עד ליום 

 דה לתכנון ובנייה בתאריך.כפי שאושר, בישיבת הווע

. מדי שבוע קורות נושא הכניסה למושב והסכנה ביציאה ממנואורי שמיר מבקש לעלות 

במקום תאונות דרכים ויש לדרוש הקמת רמזור במקום. אורי לקח על עצמו את הטיפול 

  בנושא.

עלה נושא הגדרת תפקיד לאיש האחזקה של  –במסגרת הדיון בנושא תקציב בית העם 

 .באחריות יורם ואפרת –ון התרבות ובית העם. יש לכתוב הגדרת תפקיד מפורטת מועד

 

 


