
 
 

 פרוטוקול ישיבת ועד

 202130.08.תאריך: 

 משתתפים:

 מור ניצני, אתי לוזוןבן יוסף, ארז סגיאן, אודל אביטן, שרי גור, טל  חברי ועד:

 ענבל לב שריגנציגת ועדת ביקורת:

 מעין שוורץ סיכמה:

 

 סדר היום והחלטות:

 :מיקום המיחזוריות .1

 בהשתתפות: צחי בר זאב

   מהלך הדיון:

צחי בר זאב, תושב הישוב המתגורר בסוף רח' הגפן, העלה את נושא מיקום  .א

 .המיחזוריות

מיכלי המיחזור בישוב מוקמו בעבר בסמוך למרכזיים המסחריים. מיכלי המיחזור  .ב

שהיו בסמוך למרכז המסחרי בכרמים הועתקו ממקומם והועברו לקצה רח' הגפן וכן 

 לחניית הבריכה.

צחי בר זאב העלה את הבעיות שעולות ממיקום מיכלי המיחזור בקצה רח' הגפן: ריח  .ג

רע העולה מאזור מיכלי המיחזור, פסולת שמצטברת מסביב למיכלים ומצוקת חנייה 

 שקיימת באזור החריפה שכן מיכלי המיחזור הונחו על מקומות חניה.

מם במרכז מיחזור צחי מבקש להוציא את מיכלי המיחזור מקצה רחוב הגפן ולמק .ד

 אחד מרוכז וגדול בחניית הבריכה.

אודל אביטן התייחס לטענותיו של צחי בר זאב וציין כי מרכז המיחזור שהיה ממוקם  .ה

בסמוך למרכז המסחרי בשכונת כרמים הועתק ממקומו שכן מיכלי המיחזור שמוקמו 

 . כשחיפשו מיקום נוח למקם את מיכליעל מדרכה חסמו את מעבר הולכי הרגל

 המיכזור היה צורך במקום בטוח להולכי הרגל וכן נוחות פינוי למשאיות המיחזור.

  :ותהחלט

ועד היישוב יידון בחלופות למיקום מיכלי המיחזור/ חלוקת מרכז המיחזור למספר 

 תוך התייעצות עם היחידה הסביבתית של המועצהמיקומים 

 

 תרבות אוכלוסייה מבוגרת: .2

 , מלכה רצהבי.בהשתתפות: אורה רכניצר

 מהלך הדיון:

אורה רכניצר ומלכה רצהבי הינן תושבות ותיקות בישוב, היו ממקימי הישוב.  .א

 את נושא התרבות וההתייחסות לפלח האוכלוסייה המבוגר בישוב. העלוהשתיים 

 התושבות מעלות מספר עניינים: .ב

  :בישוב אין מועדון שישמש כמועדון חברים, מקום מפגש מועדון חברים

 למבוגרים.



 

  איש קשר מטעם ועד שיהיה המקשר בין האוכלוסייה לתושביו המבוגרים מינו

 .של היישוב

 פים או פרוייקט מצווה ליצירת קשר בין האוכלוסייה המבוגרת שיתוף הצו

 לילדים.

 מתקשים לבצע פעולות רבים מהאוכלוסייה הותיקה  -סוגיית הטכנולוגיה

אפשרות לרכישת כרטיסים לאירועי באמצעות האינטרנט, מבקשות שתהיה 

 המועצה שלא דרך האתר.

אודל אביטן התייחס לסוגיות שעלו ואמר שבעבר נעשו מספר ניסיונות לשיתוף  .ג

האוכלוסייה המבוגרת בפעילויות התרבות בישוב אך ללא מענה מהאוכלוסייה 

המבוגרת. אודל מבקש מהתושבות יצטרפו לועדת תרבות ולו בהעלאת רעיונות 

 ויות.לפעיל

 החלטות:

אודל ישוחח עם רותם אלקובי, מנהל אגף קהילה בנושא הזמנת כרטיסים שלא דרך  .א

 .אתר המועצה

 הועד ימנה איש קשר מטעמו ליצירת תקשורת רציפה עם האוכלוסייה הותיקה. .ב

 

 תחבורה ציבורית: .3

 בהשתתפות: עידו קינן

 מהלך הדיון:

ן כי הציבורית בישוב. עידו צייעידו קינן, תושב הישוב העלה את סוגיית התחבורה  .א

 פנה למחלקת התחבורה במועצה וביקש מענה למספר עניינים:

 .תיגבור התחבורה הציבורית בישוב 

 .יצירת תחבורה ציבורית מ/אל תחנת רכבת 

 .תחבורה ציבורית מ/אל ישפרו סנטר במודיעין 

 .תיאום שעות התחבורה הציבורית אל מול שעות הרכבת ברמלה 

מציין כי חלק מהנושאים עלה מול המועצה בישיבה האחרונה , כרגע אין  אודל אביטן .ב

 התקדמות בנושא מולם.

 החלטות:

הנושא  -הועלתה הצעה להביא חברה של מוניות שירות שיעשו שאטלים לישפרו .א

 ייבדק ע"י אודל

הועד מבקש מעידו קינן בפרט ומכלל התושבים ליידע את הועד באם נתקלים בקול  .ב

 ציבורית.קורא בנושא תחבורה 

 אודל אביטן יעלה את הנושאים שעידו קינן ציין מול המועצה. .ג

 

 סוגיות באזור רח' יהודה המכבי: .4

 בהשתתפות: שלום סמסון

 מהלך הדיון:

 שלום סמסון המתגורר ברח' יהודה המכבי העלה כמה סוגיות, הועד הגיב לכל סוגיה: .א



 
 תגובת הועד נושא

צואת הכלבים על המדרכות ובשטח 

 הציבורי

הועד מכיר את הבעיה החמורה של צואת 

התלונה צריכה  -הכלבים בשטח הציבורי

להיות מופנת כלפי שכנים וחברים 

המשחררים את הכלבים באופן חופשי 

ו/או שאינם טורחים לאסוף אחרי 

 הכלבים.

הועד מימן מבצע נרחב )שטרם הסתיים(  חתולי רחוב

 של עיקור וסירוס חתולים.

מוביל לרח' יהודה הכביש ברח' אלעזר, ה

 המכבי רעוע.

אודל אביטן יערוך סיור במקום עם 

בדיקת למחלקת תשתיות של המועצה 

 המצב.

 

 

 חנייה: .5

 בהשתתפות: יפית אדרי

 מהלך הדיון:

יפית אדרי, תושבת הישוב מבקשת לבדוק האם ניתן לחנות מול חניות פרטיות אשר 

)הוצבו במקום מתקני  אינן משמשות עוד כחניה, כלומר הוסבו למטרות אחרות

 משחק או דשא סינטטי(.

 החלטות:

 אודל אביטן יבדוק את הנושא משפטית מול המועצה.

 

 ועדת תרבות: .6

 מהלך הדיון והחלטות:

ייצא קול קורא  -ועדת תרבות לא תוכל לקיים את פעילויותיה ללא כוח אדם נוסף .א

 לקהילה להתנדבות בועדה.

תתקיים פגישה של הועד המקומי עם  2022לקראת קביעת תכנית העבודה לשנת  .ב

 ועדת תרבות להעלאת נושאים.

 

 צופים: .7

 מהלך הדיון והחלטות:

הועד המקומי מבקש לדעת מהי תכנית העבודה של הצופים לשנה הקרובה, מבחינת  .א

 תכנים, פעולות, פעילויות עם ולמען הקהילה וכו'.

 תתואם פגישה של הנהלת הצופים עם הועד המקומי. .ב

 


