
 
 פרוטוקול ישיבת ועד

 06.02.2022תאריך: 

 משתתפים:

 שרי גור, מיכל גבע, ארז סגיאן, רמי מיכאלה, אודל אביטן, מור ניצני, אתי לוזון. חברי ועד:

 ל בינאוריאענבל לב שריג, מיכ חברי ועדת ביקורת:

 מעין שוורץ סיכמה:

 

 סדר היום והחלטות:

 :סקירת ועדת תרבות .1

 יו"ר ועדת התרבות הישובית. -יפית אדריבהשתתפות: 

   מהלך הדיון:

יפית פתחה את דבריה בתיאור חשיבות הקהילתיות בישוב וביקשה את תמיכת חברי  .א

הועד בהגעה לאירועים יישובים. לדבריה, הגעת חברי ועד תעודד תושבים להגיע 

 לאירועים שהועדה מארגנת.

, את מהות האירועים ואת עלותם יפית פרסה את התוכנית השנתית של ועדת תרבות .ב

 המשוערת.

 חברי הועד שאלו שאלו לגבי האירועים השונים וקיבלו פירוט של התכנון לכל אירוע. .ג

כרגע לא מתוכנן להתקיים אירוע ישובי. המועצה מתכננת  -אירוע יום עצמאות יישובי .ד

 אירוע מועצתי.

 חברי הועד הודו ליפית על התנדבותה ומסירותה למען הישוב. .ה

 

 מוסדות חינוך לגיל הרך: .2

 תושבת הישוב -בהשתתפות: קרן ברקאי

 מהלך הדיון:

ם. היא מעלה את נושא מציאת פתרון חודשי 7קרן הינה תושבת הישוב, אם לתינוק בן  .א

 כרגע אין בנמצא מקומות מוסדרים לגילאים אלו.שנים.  0-3חינוכי לגילאי 

 ללא מענה לשנה הבאה. ילדים מהיישוב בגילאים אלו 20-ידוע לקרן כי יש כ .ב

קרן פנתה לראשת המועצה והופנתה לשיחה עם ועדת החינוך של המועצה שלא נתנה לה  .ג

 מענה בטענה שהם אינם עוסקים בחינוך לגיל הרך.

אודל אביטן אמר כי הנושא ידוע ונעשו מספר ניסיונות בשנים האחרונות לפתוח מסגרת  .ד

פתוח בישוב כמו ויצ"ו נעמ"ת אשר סרבו לונים לילדים בגיל הרך, התקיימו שיחות עם ארג

מוסד חינוכי עקב היקף פעילות קטן )רק כיתה אחת(. כמו כן נבדקה האפשרות להשתמש 

במבנה של גן עינב העומד כרגע ריק, אך המבנה הינו של משרד החינוך ולכן אי אפשר 

 וש כגן.להשכירו גם לא עבור שימ

 אימים לשמש כגן ילדים.לועד המקומי אין מבני ציבור היכולים והמת .ה

 החלטות:

 הנושא באופן אישי מול ראשת המועצה. לשוחח עלאודל הבטיח  .א

ספק מועדת מהוצע לקרן לפנות אף היא לראשת המועצה. בטענה שלא קיבלה מענה  .ב

 החינוך והיא מבקשת שיחה עם ראשת המועצה.



 
 

 גנרטור בחירום: .3

   מהלך הדיון:

בגנרטור בחירום לטובת תושבים הנדרשים רמי מיכאלה העלה את הנושא של שימוש  .א

לאחסן תרופות בקירור. מצב חירום הינו כל מצב בו יש הפסקות באספקת החשמל 

 לישוב לזמן ממושך )הפסקת חשמל ממושכת, רעידת אדמה וכו'(.

 חברי הועד הסכימו שיש לחשוב על פתרון מתאים בנושא. .ב

 החלטות:

ייתכן וניתן להשתמש  -על הנושאאודל ישוחח עם עופר גובינר, קב"ט המועצה 

 בגנרטור שברשות המועצה.

 

 צוות חירום יישובי: -צח"י .4

   מהלך הדיון:

צוות שיוכל לתת מענה בתחומים  -יש צורך בריענון ובגיבוש צוות החירום הישובי .א

 שונים בשעת חירום.

בנוסף לתפקידו בשעת חירום, הצוות צריך להיות זמין בשגרה לאימונים ולהדרכות  .ב

 בנושאים שונים.

 החלטות:

מעין תעמוד בקשר עם עופר גובינר, קב"ט המועצה, לקבלת התנאים הנדרשים 

מהמתנדבים, אופי התפקיד ומידע נוסף ולאחר מכן ייצא קול קורא להתנדבות תושבים 

 לצוות.

 

 מבנה מוזיקלי: .5

 מהלך הדיון:

 בשבועות הקרובים מבנה מוזיקלי יועבר לרשות הועד. .א

בשני חדרים של המבנה: האחד עבור חדר מנוחה לנהגי ההסעות  המועצה תשתמש .ב

של בתי הספר והשני כמחסן. כמו כן המטבחון והשירותים יהיו לרשות חדרי 

 המועצה.

 תהיה קיימת הפרדה מלאה בין האזור של המועצה לאזור של הישוב. .ג

 חדרים: 4לטובת הישוב נשארים  .ד

 דואר  -חדר אחד ישמש את הדואר כמרכז חלוקת דואר רשום וחבילות

ישראל יישא בכל העלויות למעבר ולהכשרת המקום לקבלת שירות. תיבות 

הדואר הממוקמות כיום בחניית המסחרון באזור הותיק יועתקו ממקומן 

 ויועברו לאזור המוזיקלי, תיבות הדואר באזור כרמים יושארו במקומן.

  יעברו הסבה למרכז שיח למבוגרים )מקום מפגש החדרים 3שאר :

. במקום נדרשת עבודת תשתית לבניית מטבחון ושירותים וכן למבוגרים(

 בהנגשת המקום.

 

 החלטות:



 
קבלת המקום מותנת בחוזה מול המועצה המעניק ליישוב זכויות במקום  .א

לתקופה ארוכה, זאת על מנת שלא יושקעו כספי הישוב במקום ולאחר מספר 

 שנים נדרש להחזיר את המבנה לטובת המועצה.

 ההשקעה בשיפוץ המבנה תוצא מכספי התב"ר. .ב

 בהמשך נדרש לתכנון פנים מקיף יותר. .ג

 

 טעינת רכבים חשמליים: .6

 מהלך הדיון:

את חברי הועד כי שוחח עם חברה שמתמחה בהקמת נקודות טעינה לרכבים  אודל עידכן

חשמליים. החברה מוכנה להקים על חשבונם את עמדות הטעינה, הם מבקשים שהיישוב 

מקומות חניה מסומנים לטובת מכוניות הנדרשות טעינה. העמדות יתאימו לכל  2ישמור 

 סוגי הרכבים.

 הטעינה. מסך התשלום עבור 20%-הישוב יזוכה ב

 החלטות:

 אודל יבדוק מול החברה מיקומים להצבת עמדות הטעינה.

 

 מועדון הישוב: .7

 מהלך הדיון:

-הועלה להצבעת הועד העלאת הסכום לשכירות ל₪,  300כיום עלות ההשכרה הינה   .א

400  .₪ 

הועלה להצבעה כי  -כלומר שישי ושבת ההשכרה הינה לכל סופ"ש -אירועי סופ"ש .ב

 ₪. 700סכום השכירות יהיה 

הכסף שנגבה עבור השכרת המועדון משמש לניקיון המועדון לאחר כל אירוע וכן  .ג

 לשיפוצים/ צביעה ואחזקה שוטפת של המקום.

 החלטות:

 ₪:  400עלות השכירות היומית הועלתה לסכום של  .א

  הצביעו נגד. 3דמי השכירות, בעד העלאת  4בהצבעה שהתקיימה הצביעו 

  100בתשלום באשראי או מזומן+ הפקדת ₪  400הסכום שיגבה הינו  ₪

 במזומן כפיקדון להחזרת המקום נקי ושלם וכן להחזרת המפתח.

 ₪:  700עלות השכירות לסופ"ש הועלתה לסכום של  .ב

 .בהצבעה שהתקיימה הוסכם פה אחד לעלות את הסכום 

  100בתשלום באשראי או מזומן+ הפקדת ₪  700הסכום שיגבה הינו  ₪

 במזומן כפיקדון להחזרת המקום נקי ושלם וכן להחזרת המפתח.

 .01.03.2022התנאים שלעיל יחולו על כל משכיר החל מתאריך  .ג

 

 תב"ר: .8

 מהלך הדיון:

)תקציב בלתי רגיל( העומד לרשות הועד לפיתוח  חברי הועד עודכנו בסכום התב"ר .א

 ₪. 500,000הישוב. כרגע הסכום הינו כ



 
הקמת פארק נינג'ה, טיפוח  הועלו ההצעות הבאות כאפשרויות להשקעת התב"ר: .ב

הנופלים+ שביל מאחורי המועדון,יציקת בטון בצופים, תאורה: בחורשת , 300כביש 

הסדרת השטח בין בית הכנסת למבנה ו שיפוץ מבנה מוזיקלי, התקנת מתקני כושר

 הרווחה

ודרגו את האפשרויות בסדר חברי הועד דנו במתן סדר עדיפויות לאפשרויות שלעיל  .ג

 :הבא

התקנת מתקני כושר חדשים במקום מתקני הכושר הקיימים  -מתקני כושר (1

 ₪. 100,000שאינם עומדים עוד בתקן. ההשקעה הינה עד 

מרכז שיח למבוגרים. )הנושא יוצג גם  כאמור, הקמת -שיפוץ מבנה מוזיקלי .2

 לנציגי בני הדור השלישי לוודא כי הם אכן מעוניינים ויהיה שימוש(

 .+שביל מאחורי המועדון תאורת חורשת הנופלים .3

 כל שאר האפשרויות לא דורגו כרגע. .4

אודל יפנה למועצה בבקשה לקבלת הצעות מחיר להוצאה לפועל של הפרוייקטים  .ד

 הנ"ל.

 

 ניקיון:סיירת  .9

 מהלך הדיון:

 לפני כחודש המועצה הציעה לכלל הישובים במועצה להצטרף "לסיירת ניקיון". .א

סיירת הניקיון הינה חברה חיצונית המועסקת ע"י המועצה ועיקר תפקידה הינו  .ב

כלומר עלות  ש"ח פלוס מע"מ. 1000 הינה השירות לישוב. עלות ניקיון פינות המיחזור

 ₪. 14,040שנתית כולל מע"מ הינה 

חברי הועד דנו בנושא בהתכתבויות בוואטסאפ והחליטו שבית חשמונאי לא מצטרף   .ג

 לפרוייקט.

נושא הצטרפות הישוב לסיירת הניקיון של את שוב לדיון שרי גור ביקשה לעלות  .ד

 המועצה.

 .הצטרפות לסיירת הניקיון של המועצה שנית בענייןבישיבה זו חברי הועד דנו  .ה

עיקר הבעיה במרכזי המיחזור הינה הבאות נגד הצטרפות לפרוייקט: טענות הועלו ה .ו

תדירות נמוכה של פינויים. מיכלי המיחזור מפונים אחת לשבועיים )~(, תדירות זו 

נוי הסיירת אינה מתגברת את פיומכיוון ש אינה מספקת לישוב גדול המרבה למחזר

ה באופן שוטף את נקבית חשמונאי ישנה חברת ניקיון אשר ממרכזי המיחזור וב

 מרכזי המיחזור, אין משמעות לסיירת הניקיון בישוב.

 החלטות:

 .חברי הועד הצביעו בנושא ההצטרפות לפרוייקט  .א

 בעד. 1נגד,  6תוצאות ההצבעה:  .ב

 לאור תוצאות ההצבעה, בית חשמונאי לא יצטרף לסיירת הניקיון המועצתית. .ג

 הגברת הפינויים של מרכזי המיחזור. הועד פנה במכתב לראשת המועצה בנושא .ד


