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  *פרוטוקול ישיבת ועד

 25.12.2018תאריך: 

אודל אביטן, יעל בר זאב, קרן דביר ברקוביץ, ארז סגיאן, ליאת דישון, רמי  :חברי ועד נוכחים

 מיכאלה, שרי גור, רוני בן חיים.

 המועצה הנהלת עם המקומי הועד של משותפת ישיבה לקראת נושאים העלאת :היום סדר

 06.01.2018 בתאריך שתתקיים

 בעלי חיים: נושא  .1

 

 חשמל נושא: .2

 החלטה פירוט

של הישוב, עמודי  בחלק הותיק :במצב הקיים  .א

החשמל צמודים לבתי התושבים וכבלי החשמל 

 הינם עיליים. 

 הטמנה של קווי החשמל.יבקש מהמועצה הועד 

הוספה של עמודי תאורה  מהמועצה הועד יבקש הוספת עמודי תאורה באזור הותיק .ב

 ברח' יוחנן ובגינת יונתן.

 

 צהרונים במועדוניות: נושא .3

 החלטה פירוט

הנושא נמצא בבירור מול מנהלי מחלקת  .א אחריות בתיקוני תשתיות ובכללתחומי 

 רווחה ומחלקת תשתיות.

יועלה לדיון עם הנהלת המועצה  לאהנושא  .ב

  .עד לתום הבירור

 החלטה פירוט

 הפיקוח בנושא.הועד יבקש מהמועצה לתגבר את  כלבים משוטטים ללא בעליהם .א

אכיפה בנושא איסוף צואת הכלבים ע"י בעליהם:  .ב

 כיום אין חוק עזר בנושא

הועד יבקש לקדם חוק עזר במועצה שיחייב את בעלי 

 הכלבים באיסוף גללי הכלבים.

)במקביל מתקני השקיות לאיסוף גללי הכלבים 

הפזורים ברחבי הישוב ימולאו שקיות והתושבים 

 להשתמש בהן לאיסוף צואת הכלבים( יתוזכרו

טיפול בחתולי רחוב: כיום אין טיפול ברווחת חתולי  .ג

הרחוב. )חתולים חולים אינם זוכים לטיפול, אין 

פיקוח על נקודות האכלה מסודרות וכו'(. פניות של 

 תושבים לשירותים הוטרינריים נשארו ללא מענה.

הועד ידרוש מהמועצה לוודא קיום נוהלי טיפול 

 חתולי רחוב כנדרש בנהלי השירותים הוטרינרים.ב

טיפול בחתולי רחוב:  במצב הקיים אין עיקור  .ד

 וסירוס של חתולי רחוב באופן תדיר.

הועד יציע למועצה לקיים מבצעי סירוס ועיקור על 

 בסיס שוטף.



 
 חניה נושא: .4

 

 ביטחוןנושא:  .5

 

 כיכר בצומת הצופים נושא: .6

 

 ניקוזנושא:  .7

 

 סקר הערכת צרכיםנושא:  .8

 

 

 החלטה פירוט

הועד יבקש מהמועצה לקיים אכיפה מוגברת בתיאום עם המשטרה  אכיפת חניה כחוק

 לאכיפת חנייה כחוק.

הועד יבקש לקדם אישור המאפשר לפקחים העירוניים לתת דו"חות על 

 חנייה שלא כחוק.

 החלטה פירוט

יש לבנות   -ביטחון

תכנית עבודה להעלאת 

תחושת הביטחון של 

 תושבי הישוב.

 רמי מיכאלה מונה לאחראי נושא הביטחון בועד. .א

להנהלת  חברי הועד החליטו שלא לעלות בשלב זה את הנושא .ב

  המועצה, עד אשר תגובש תכנית עבודה של הועד בנושא.

בשבוע הבא ייערך סיור של הועד עם שמרד, החברה שהתקינה  .ג

 את המצלמות, לבחינת הוספת מצלמות נוספות ברחבי הישוב.

 החלטה פירוט

 ,מצב הקייםהקמת כיכר בצומת הצופים: ב

 השטח מסוכן הן להולכי רגל ולכלי רכב

 כאחד.

 הועד יעלה עניין זה לדיון מול הנהגת המועצה

 החלטה פירוט

נדרש ניקיון בערוץ הנחל העובר בסמוך לרח' יהודה 

המכבי. בגלי הגשמים האחרונים הנחל עלה על 

 גדותיו עקב ניקוז בעייתי 

אודל אביטן יטפל בנושא מול הגורמים  .א

 הרלוונטים במועצה.

הועד החליט שלא לעלות נושא זה להנהלת  .ב

 המועצה.

 החלטה פירוט

 -נדרש סקר הערכת צרכים

פרוייקט מיוחד למיפוי צרכי 

 התושבים בשיתוף המועצה.

 יעל בר זאב אחראית מטעם הועד על הנושא. .א

 הנושא יוצג להנהלת המועצה במטרה לבחון את קידום הנושא במשותף. .ב



 
 טיפול בשטחים הפתוחים נושא:  .9

 

 

 נושא: תב"ר .10

 

 תקציב תנועת הנוערנושא:  .11

 

 שימוש באשכול הפיסנושא:  .12

 

 תנועה בסמוך לבית הספרנושא:  .13

 החלטה פירוט

יש להסדיר באופן יסודי את הטיפול 

בשטחים הפתוחים ברחבי הישוב: 

 השטחים בסמוך לנחל עזריה, ונחל גזר.

הטיפול צריך לכלול את עניין הניקיון 

השוטף של השטח וכן תכנון תכנית 

 לשטחים אלו.

ייצא מכתב מטעם הועד למנהל מחלקת תשתיות  .א

המבקש להוציא מכרז מטעם המועצה לניקיון 

 השטחים, תוך חיוב הועד המקומי. 

 הנושא יוצג בפני הנהלת המועצה. .ב

 החלטה פירוט

הועלתה הצעה לקשר את התב"ר  .א

)כספי פיתוח שהמועצה נותנת לישוב( 

 לגודל האוכלוסייה

חברי הועד אינם רואים נכון לקשר את גובה התב"ר 

שכן מטרת התב"ר הינה לתת מענה  לגודל האוכלוסייה 

לצרכים ייחודיים של כל ישוב וישוב ללא תלות בגודלו.  

 הנושא לא יועלה להנהלת המועצה.לפיכך הוחלט כי 

לקבל מהמועצה פירוט  מעין שוורץ תפנה למועצה בבקשה יש להכין תוכניות עתידיות לתב"ר .ב

שבוצעו באמצעות התב"ר של  של פרוייקטים בעבר

 יתרת תב"ר נוכחית.תברר הישוב. וכן 

 החלטה פירוט

תקצוב המועצה לתנועת הנוער לפי מספר 

 הילדים המשתתפים בה.

רוני בן חיים תבדוק מול המועצה מהו הנוהל  .א

 תנועות הנוער השונות.לפיו מתוקצבות 

לאחר תוצאות בדיקת נוהל התקצוב יוחלט באם  .ב

 לדון בנושא עם הנהלת המועצה.

 החלטה פירוט

כיום אין אישור לשימוש באשכול הפיס 

 לאירועי הישוב.

ועד הישוב יבקש מהנהלת המועצה לאשר ליישוב 

 להשתמש בעת הצורך באשכול הפיס.

 החלטה פירוט

כיום אין אכיפה מספקת של חוקי תנועה 

 בסמוך לבית הספר שדות איילון.

הועד יבקש מהנהלת המועצה לתגבר את האכיפה 

 במקום.



 
 

 (.)הבריכה מרכז הספורטנושא:  .14

 

 קופ"ח כלליתנושא:  .15

 

 

 

 סיכום:

אותם הוחלט לעלות לדיון בפני הנהלת ליאת דישון תרכז את החומרים בכל הנושאים  .א

 מסמך המרכז את כל הנושאים וכן מצגת לסיכום הדברים. המועצה ותכין

את התושבים אשר העלו נושאים לדיון בישיבה זו בהחלטה בכתב רוני בן חיים תעדכן  .ב

 שהועד המקומי קיבל.

הנהלת תתקיים ישיבה נוספת של חברי הועד המקומי להיערכות סופית לפגישה עם  .ג

 המועצה.

 

 

 החלטה פירוט

 קירוי הבריכה. .א

 נטיעת עצי צל. .ב

 פתיחת חוגי ספורט. .ג

 בפני הנהלת המועצה.הנושאים יועלו 

 החלטה פירוט

הועלתה בקשה ע"י אחד מהתושבים 

 לפעול לתגבור כח  האדם בקופת החולים

 הפועלת בישוב כללית 

מדובר בנושא  הנושא לא יועלה בפני הנהלת המועצה.

 שאינו באחריות הועד. 

 

 


