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 20195.041.תאריך: 

 ., מור ניצנירמי מיכאלהאודל אביטן, ארז סגיאן, ליאת דישון, שרי גור, חברי ועד נוכחים: 

 מזכירת היישוב מעין שוורץ סיכמה:

 

 סדר היום והחלטות:

 :לג' בעומר .1

הדלק, אודל אביטן עידכן כי שוחח עם היזם, בעל הקרקע שבין הבריכה לתחנת  .א

 שהבטיח להכניס טרקטור להכשרת השטח לקראת הקיץ.

 שטח זה יהווה את המקום היחיד שיותר להקמת מדורות. .ב

ברגע שהשטח יוכשר לשביעות רצון הועד, תוצא הודעה לתושבי הישוב בה יודגש כי  .ג

 חל איסור מוחלט על הקמת מדורות אלא באזור המיועד לכך. 

שעשועים יהיה באחריות הועד המקומי בהתאם להחלטת ביטוח צד ג' ומתקני ביטוח:  .2

 המועצה.

 ניקיון השטחים הפתוחים: .3

בהתאם להחלטת הועד המקומי ובמימונו בוצע ניקיון כלל השטחים הפתוחים ברחבי  .א

הישוב. מדובר בשטחים שמאחורי רח' יוחנן ושמעון וכן מאחורי רח' יונתן ויהודה 

 המכבי. 

כל מכולת  בפינוי הפסולת שהצטברה. וכעת החלו הניקיון נמצא בשלבים אחרונים .ב

 אשפה תאושר על ידי אחד מנציגי הועד.

לאחר סיום העבודות ייערך במקום סיור עם מפקחי התברואה והיחידה הסביבתית  .ג

 של המועצה על מנת להראות את המצב החדש ולדרוש שיפקחו כי המצב נשמר.

יקוי ראשוני עם חרמש, בהמשך השטחים הפתוחים מאחורי רח' הגפן: הגנן נכנס לנ .ד

 יוכנס טרקטור למקום.

שנים. אודל אביטן ישוחח על כך  0-3כיום אין בישוב מסגרת לילדים בגילאי פעוטונים:  .4

 עם מנכ"לית המועצה בניסיון למצוא פתרון בנושא.

תתקיים פגישה במועצה עם מחלקת תחבורה ותשתיות בטיחות בתחנות ההסעה:  .5

 דחוף להגברת הבטיחות בתחנות ההסעה השונות.בניסיון למצוא פתרון 

 מידע לתושבים: .6

מעין שוורץ תכין מגנט ובו מידע כללי ונהלי הישוב. המגנט יחולק לתושבים בתיבות  .א

 הדואר.

 אחת לחודש ייצא מידע על הנעשה ביישוב בחודש האחרון. .ב

  



 
 

 צח"י )צוות חירום יישובי(: .7

 ח"י:רמי מיכאלה הכין רשימה של בעלי תפקידים בצ .א

 שם תפקיד

 רמי מיכאלה ראש צח"י

 אודל אביטן ס. ראש צח"י

 קרן הירש רווחה וקהילה

 מעין שוורץ דוברות ומידע לציבור

 מיכל ישראלי חינוך

 מיכאל יאגודייב לוגיסטיקה והנדסה

 חנוך שובל ביטחון

 אלי אסולין בריאות

 

 חברי צח"י יעברו הכשרה ע"י המועצה. .ב

 שהעלה בוריס סגל,  תושב הישוב:דיון בנושאים  .8

 בהשתתפות: בוריס סגל

 התייחסות נושא

נושא המים הינו באחריות המועצה, יש להדגיש  תשתית מים ישנה באזור הותיק

 כי התשתית מתפקדת היטב.

התושב טוען כי  -תשתית מדרכות

 המדרכות אינן בגובה אחיד

הועד המקומי תיקן תשתיות מדרכות במקומות 

ביישוב, בחלק הותיק כמו גם בשכונת רבים 

כרמים. תיקוני התשתיות לא הסתיימו וימשכו 

 בכל האזורים.

נושא זה הועלה בפני המועצה כבר בפגישה  קווים עיליים -תשתיות חשמל

הראשונה של חברי הועד עם הנהלת המועצה, 

נאמר לועד כי הקווים עומדים בתקן וכל עוד 

גבוהה ביותר שהם עומדים בתקן מדובר בעלות 

 שהמועצה לא יכולה לממן.

נושא זה כבר נידון מספר פעמים בישיבות הועד.  הגברת האכיפה המשטרתית

בעקבות פניית הועד לשיטור הקהילתי הוגברה 

ברחבי הישוב בכלל האכיפה המשטרתית 

 ובסמוך לבתי הספר בפרט. 

הועד פנה למועצה וביקש לתגבר את כמו כן, 

המועצה מחוקקת חוקי של המועצה. האכיפה 

 עזר ובמקביל מכשירה פקחים לאכיפת הסדר

פיקוח על בע"ח: התושב טוען כי פנה 

מספר פעמים למועצה לגבי מטרדים 

שונים הקשורים בבעלי חיים ביישוב. 

נושא בע"ח הינו באחריות המועצה. יחד עם זאת 

התושב לא זכו הועד יבדוק מדוע תלונותיו של 

למענה. הועד ביקש מבוריס סגל שיעביר את 



 
מכתביו למועצה אליו והנושא יועלה בפני  אך לדבריו לא זכה למענה או טיפול.

 מנכ"לית המועצה.

נערכו מספר סבבי ריסוס ע"י המועצה וצפויים  ריבוי זבובים ומיני חרקים

 ריסוסים נוספים על מנת למגר את המפגע.

שטחים בגבעה ביישוב הותיק מלאים 

 בעשבייה וצמחייה.

 

הועד דאג לגיזום כל השטחים הציבוריים 

בגבעה, השטחים שנותרו עם עשבייה הינם 

 שטחים פרטיים מאחורי גדר.

גישה למקלט הציבורי: התושב טוען 

 כי אין לו גישה למקלט הציבורי

הועד המקומי הכשיר גישה לכל הבתים, החל 

 מהגדר הפרטית שלהם ועד למקלט הציבורי. 

יערוך סיור במקום ביחד עם יחד עם זאת, הועד 

פקחי המועצה ומהנדס המועצה, באם ימצא 

שהגדרות המפריעות לגישה למקלט אינן חוקיות 

 הן יורדו לאלתר.

 

  בחירת יו"ר לועד המקומי: .9

בהתאם להחלטה שהתקבלה ועם תום תקופת הכהונה הזמנית של אודל אביטן  .א

ל אביטן נבחר לכהן כיו"ר , לפיה אוד14.11.2018בישיבתו הראשונה של הועד מיום 

ועד קיים הצבעה על המשך כהונתו של אודל אביטן כיו"ר קבוע של למשך חצי שנה. ה

 הועד המקומי.

  המקומי: לועד: בחירת יו״ר בנושא הצבעה .ב

 

 

 

 

 

 .כיו״ר הועד המקומי  משיך בתפקידוי אביטן אודל: החלטות .ג
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