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 משתתפים:
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 מנהלת הישוב. -מעין שוורץ

  ועדת ביקורת -ענבל לב שריג

  סיכמה:

 מעין שוורץ

 

 סדר היום והחלטות:

 :דיור מוגן .1

   מהלך הדיון:

שטח בין לדיור מוגן ב, בה נידונה התכנית 22.06.2022ום בהמשך לישיבה הקודמת מי .א

בריכת השחייה לתחנת הדלק, התקיימה פגישה במשרדו של מהנדס המועצה, עמית 

 קפוזה בהשתתפותו ובהשתתפות אודל אביטן ומעין שוורץ.

 .(המצ"ב 1 חמופיעות בנספחברי הועד ) מול מהנדס המועצה שאלות שהפנו בפגישה הועלו .ב

 .(1 מופיעות בנספחמהנדס המועצה ענה על מרבית השאלות ) .ג

אודל אביטן ציין כי על מנת להתקדם הוא יאשר את התכניות תוך הוספת נספח כי לפני  .ד

בתיאום מול הועד הפקדת התכנית בועדה המחוזית התכנית תוצג לתושבי הישוב )

 .יוכנסו לתקנון התכנית ובקשות שיועלו בדיון עם התושבים וכי הערות (המקומי

 החלטות:

 אודל יאשר את התכנית תוך הצבת תנאים כמצויין לעיל.

 

 , הקמת ועדות חדשות ומיסודן:שינוי שיטת התקציב .2

 מהלך הדיון:

הקמת ועדות חדשות כניתה לתמצגת בה מפורטת ני חברי הועד מעין שוורץ הציגה בפ .א

 2נספח ) בישוב ודרך לשינוי שיטת התקצוב המתבצעת כיום קיימות מיסוד ועדות

 .("בהמצ

הרעיון שעומד מאחורי המהלכים הינו ניהול ממוסד של התקציב ולא רק הקמת  .ב

כמו כן, באמצעות  ועדות. הקמת הועדות הינה דרך לניהול מחודש של כל הסעיפים.

 הקמת ועדות תינתן אפשרות לתושבים להיות מעורבים בניהול ותכנון תקציב הישוב.

 הביעו הסכמה לתכנית שמעין הציגה. הועד חברי  .ג

 החלטות:

 .21.08.2022עד יום ראשון  -ד יעלו הצעות לועדות חדשות בישובחברי הוע .א

לאחר החלטה על הועדות החדשות ייצא קול קורא לתושבים עם הסבר מקיף  .ב

 קריאה להצטרף לועדות השונות.ו

 

 :צופרי אזעקות .3

 מהלך הדיון:



 
 בבית חשמונאי אשר כמעט ולא נשמעהמבצע "עלות השחר" הופעלה אזעקה בעת 

 באזורים המרוחקים יותר ממיקום הצופר.

 :החלטות

 ייצא מכתב רשמי של הועד למועצה ולפיקוד העורף בנושא.

 

 :עבודות ייצוב קרקע במגרשי הספורט .4

 מהלך הדיון:

בהמשך להחלטת הועד להשקיע את חלק מכספי התב"ר בייצוב הקרקע במגרשי  .א

 .הספורט היישובים, המועצה החלה בתכנון הפרוייקט

 ות בנושא עם המועצה והצוות המבצע ואלו העידכונים:התקיימו מספר פגיש .ב

 במסגרת התכנית יתבצע פירוק והריסה של חלק ממגרשי הספורט בכדי לבצע 

הוחלט כי כחלק וק וייצוב הקרקע במקום. כמו כן, פעולות הנדסיות לחיז

 .מייצוב הקרקע תבנה טרסת אבנים במדרון של מגרשי הספורט

 נקודות עם סיום העבודות יבנו המגרשים מחדש, יצבעו ותותקן תאורה ו

 חשמל במגרש.

 הודעה  -בעת תקופת העבודות מגרשי הספורט יסגרו ותאסר הכניסה אליהם

 מסודרת תצא לתושבים בבוא העת.

 אימון אישילנה בנוסף קיר מתבצעת בדיקה באם יב. 

 .כרגע אין אישור משפטי לבצע קירוי של המגרשים .ג

 חודש וחצי. -תחילת העבודות בחודש הקרוב. משך העבודות .ד

 

 :ורי "הסל שלי"תנועת משאיות מאח .5

 מהלך הדיון:

משאיות הובלת מצרכים לסופר חוסמות את רח' השריג ואינן נכנסות למפרץ החנייה  .א

 של הסופר "הסל שלי".

 הדבר מפריע מאד לתנועת הרכבים ברחוב ומסכן את הולכי הרגל והמכוניות ברחוב. .ב

 החלטות:

 למחלקת רישוי עסקים במועצה. של הועד ייצא מכתב רשמי .א

עם העתק לראשת  (תחנת רמלהייצא מכתב רשמי של הועד למשטרת ישראל ) .ב

 המועצה.

 

 :פלישות לשטחים ציבוריים .6

 מהלך הדיון:

אשת המועצה בנושא של פלישות שרי גור עידכה כי אודל אביטן והיא נפגשו עם ר .א

שות מרובות לשטחים ציבוריים ן פלינמסר להם כי ישנבפגישה  לשטחים ציבוריים.

  וכי יש לבחון דרכים לפעולת אכיפה.

דרכי  עלו טענות מצד תושבים כימבצע "עלות השחר" ימי בנושא זה עלה שוב כש .ב

בין הרחובות יוחנן הגדי ושמעון הגישה למקלט בגבעה באזור הותיק של הישוב )

 , חסומות. (התרסי



 
הועד  ציא מכתב בו נכתב כיהמועצה פנתה בשאלה על כך לועד הישוב והועד הו .ג

למקלט, ע״י עבודות גינון שוטפות  הנגישותעושה ככל שביכולתו להכשיר את המקומי 

בעבר היו דרכי גישה נוספות אך הללו אינן קיימות עוד. לועד  ופינוי גזם ועשבייה.

נעשה בשטח ע״י התושבים וכן אין אפשרות לבדוק מה  המקומי אין את הכלים

 לאכוף את פתיחת דרכי הגישה מחדש. 

 

 

 :צפי ניצול תקציב .7

 מהלך הדיון:

 ובחנו את כל ההוצאות שנעשו עד כה. 2022הועד עברו על סעיפי התקציב לשנת חברי  .א

 נמצא כי נכון למועד זה ישנה יתרה קטנה בתקציב. .ב

 החלטות:

 כל הוצאה כספית בכל גובה שהוא מחייבת את אישור חברי הועד. .א

כיוון שנותרה יתרה קטנה לניצול, הועד החליט להמתין עם קידום פרוייקטים  כמו  .ב

אז יבדק שוב מצב התקציב ויוחלט מהו  מחסומים לחניה עד לאחרי החגים,

 הפרוייקט להשקעה.

 

 :מכרז גינון .8

 מהלך הדיון:

רוב מסתיים חוזה הגינון של חברת הגינון "פוש גינון" הפועלת בחודש נובמבר הק .א

 בישוב.

במכרז מבצע  הקבלן הזוכה -מכרז הגינון הינו מכרז משותף למועצה ולועד המקומי .ב

 עבודות לשני הגופים.

 הועד העלה לדיון האם כדאי להמשיך במכרז עם המועצה או לצאת למכרז עצמאי. .ג

 החלטות:

האחת  אפשרויות 2מכרז עם  וציאאודל יבדוק מול טל ממחלקת תשתיות האם ניתן לה

הגשת הצעות לטיפול משותף מועצה+ועד והאפשרות השניה, חוזים נפרדים לועד 

 ולמועצה.

 

 :פיצוצי מים .9

 מהלך הדיון:

 ישנם פיצוצי מים רבים בשכונת כרמים. .א

נושא המים באחריות המועצה ובטיפולה. בית חשמונאי הוא הישוב היחיד שבו משק  .ב

 המים מנוהל ע"י המועצה.

 מסיבות שונות מימושו מתעכב. -יצא מכרז לביצוע החלםת הצנרת ברח' עינב .ג

 

 :חול ברח' יונתן  .10

 המועצה ביצעה עבודות תיקון בכביש רחוב יונתן,הושאר חול במקום.  .א

 וט בימים הקרובים.המועצה תכניס רכב טיא .ב



 
 

 נוהל לוויות ושבעה:  .11

מעין ואודל יכינו נוהל מסודר עם רשימת מצרכים לרכישה עבור משפחות אבלות. 

 להלוויה ולשבעה.

 

 חלוקת אזורים לאחריות חברי הועד:  .12

 
רמי מיכאלה הכין מפה המחלקת את הישוב לאזורים. כל אזור באחריות חבר ועד אחר.  

כל חבר ועד בעצם יפקח ויציף הינה שכלהמטרה  רמי יעביר את המפה לחברי הועד.

 הנמצאות בשטח שבאחריותו.תקלות ובעיות 

 
 

  



 
 : 1נספח 

 על תכנית לדיור מוגן שאלות ותשובותריכוז 

 האם הועד יקבל אחוזים מתשלומי הפיתוח ? .1

 יתנה תשובה סופית בנושא.כרגע החוק בנושא טרם עבר ולכן לא נתשובה: 

 

 האם הועד יקבל הכנסות מתשלומי הארנונה ? .2

 מועצה והיא אינה מעבירה לישובים.תשובה: לא, שטחי מסחר משלמים ארנונה ל

 

 התוכניות ולבניה ?מה לוחות הזמנים המוערכים לאישור  .3

כניות יוגשו , בהמשך התכרגע התכניות נמצאות בשלבי תיאום מול המועצהתשובה: 

שנים להערכת  3-לועדה לתכנון ובניה ולכל שרשרת הועדות בהמשך. סדר גודל של כ

 מהנדס המועצה.

 

 ?, מספר יח"ד וכו'מה התכנון הצפוי מבחינת שטח המבנים וגובהם .4

יח"ד,  150שון מתוכננות להיבנות בשלב הרא יח"ד. בפועל, 300בתכנית מופיעות  תשובה:

קומות,  5באזור המערבי, הסמוך לבריכה יבנו עד  יח"ד.  300-מספר יעלה עד כמשך ההב

 קומות בשטח הרחב יותר. 3זאת על חשבון בניית רק 

 

 אילו שירותים הועד יידרש לתת למתחם הדיור המוגן ? .5

 תשובה: לא ניתנה תשובה.

 

 .מספר מקומות חנייה לתושבי הדיור המוגן+ חנייה לבאי המרכז המסחרי -חנייה .6

 לא ניתנה תשובה כרגעתשובה: 

 

 ? מסחרלשטח ה מהו גודל .7

 מ"ר 3700תשובה: משרדים+מסחר 

 

 לא יצמצם את שעות פעילות הבריכה יש לדאוג שהפעלת הדיור המוגן -הפעלת הבריכה  .8

 או ישנה את אופי פעילות הבריכה.

אים לקבלן לשיפור האקוסטיקה של יחידות הדיור באזור הפונה תשובה: יוכנסו תנ
 לבריכה. כמו כן ניתן לדרוש שבחוזה מול הדיירים יהיו תנאים על הבריכה.

 

 + מדרכות.300אחריות על כביש  .9

 תשובה: לא ניתנה תשובה

 

 ?בית חשמונאי ואם כן באיזה שיעור ה לתושביהאם תינתן הנח  .10

 תשובה: לא ניתנה תשובה.

 

 



 
  



 
 הקמת ועדות ובניית תקציב: 2נספח 

 מצורף כקובץ נפרד

 


