
 
 

 פרוטוקול ישיבת ועד

 28.10.2019תאריך: 

, מור ניצני, מיכל מיכאל בסנוב, שרי גור, אתי לוזוןאודל אביטן, ארז סגיאן, חברי ועד נוכחים: 

 גבע

 מזכירת היישוב מעין שוורץ סיכמה:

 

 סדר היום והחלטות:

 :גינת כלבים .1

 .תושבי הישוב -טל כדורי, יובל סגיאן :בהשתתפות

 :והחלטות מהלך הדיון

באזור שמאחורי מתקני הכושר לכיוון תחנת  -נמצא מקום פוטנציאלי לגינת הכלבים .א

 הדלק. כרגע המקום חשוף ואין בו תשתיות.

הועד ביקש ממור ניצני וטל כדורי להמשיך בבירורי הצרכים לגינת כלבים ובדיקת  .ב

 העלויות הכרוכות בכך.

 ים ועלויות.הנושא יידון שוב בעוד כשבועיים לאחר בירור פרט .ג

 

 פינת המיחזור באזור המסחרון ביישוב הותיק: .2

 תושבת הישוב. -טל הלליבהשתתפות: 

 מהלך הדיון והחלטות:

 י יום בפינת המיחזור הסמוך לבית.טל הללי הציגה בפני הועד את המתרחש כמעט מד .א

בכל שעות היום,   התלונות העיקריות הינן: רעש בעקבות השלכת פסולת מיחזור

 סביב מרכז המיחזור והאכלת חתולי רחוב במקום.פסולת גושית המושלכת 

מיקומים  -הועד יבדוק מול המועצה אפשרות להעביר את פינת המיחזור מהמקום .ב

 חלופיים שהוצעו: בחניית המוזיקלי או רחבת החנייה ברח' יוחנן מול מבנה המועצה.

שרי גור תבדוק מול מנכ"לית המועצה את סטטוס פרוייקט העיקור והסירוס של  .ג

 חתולי הרחוב.

הועד ביקש מטל הללי למסור לו פרטים על האנשים המאכילים את חתולי הרחוב  .ד

 בצורה לא מסודרת ואשר אינם מנקים אחריהם.

 

 מחזון לתכנית עבודה של המועצה: .3

 שבת הישוב.חברת מועצה ותו -יהודית דהןבהשתתפות: 

 מהלך הדיון והחלטות:

יהודית דהן הציגה בפני חברי הועד את החזון למועצה שאמור להיות מתורגם  .א

לתכנית עבודה. חזון זה הוצג במליאת המועצה ומטרתו הינה מציאת ייחוד למועצה 

 אזורית גזר תוך מתן כלים פרקטיים למימוש בטווח הקצר ובטווח הארוך.

, נציגי הישוב במליאת וישראל פרץ נקודות התוכנית שהיאיהודית דהן הציגה את  .ב

 המועצה הציגו בפני המועצה:



 
רעיון זה עיקרו ביטול פונקציית הועד  -"מועצה אזורית כמועצה עירונית" .1

המקומי כמקבל החלטות אלא המנדט יוחזר למועצה. כך מתן שירותים לתושב 

הגבייה יהיה מועצתי. ועדי  תעשה באופן ישיר באמצעות המועצה כמו גםתהליך

היישובים יהיו גוף ייצוגי ללא אחריות וניהול פיננסי . זוהי תפיסה לפיה הישובים  

 הם כמרכזי "שכונות" בעיר.

במסגרת תכנית זו יעשה שדרוג שכונות ותיקות ביישובים  -התחדשות עירונית .2

ים. כמו כן ובמושבים, כך ישודרגו תשתיות, חזות מבנים, מרחבים ומבנים ציבורי

 יתבצע קישור וחיבור תשתיות בין שכונות.

רעיון זה נובע מתוך הבנה שאוכלוסיית המועצה מתבגרת ונוצר הכרח  -הנגשה .3

להוביל מהלך בכל הישובים להנגשת המרחבים הציבוריים בתוך היישובים 

וביניהם. כך יש להנגיש גם את מוסדות המועצה וכן את תשתיות המועצה 

 ובמדרכות. לדוגמא בתחבורה

תכנית להקמת מכללה בקונספט ייחודי לאומנויות בה  -מכללה לאומנות ותיירות .4

יתקיימו לימודים, סדנאות יצירה, תצוגה ומכירה. כמוכן המקום יקצה מתחמי 

מלאכה ליצירה בתוך אנגר גדול לאומנים יוצרים מקומיים. השאיפה היא 

אמנים יוצרים, תצוגה שהמקום יהווה אתר תיירות למבקרים, תוך מפגש עם 

 ומכירה.

חברי הועד הודו ליהודית דהן ולישראל פרץ על עבודתם וביקשו כי בישיבות מליאת  .ג

 המועצה יינתן דגש לצרכי בית חשמונאי.

 

 קירוי מגרשי הספורט: .4

 מהלך הדיון והחלטות:

חברי הועד הסכימו כי יש להתקשר עם חברה אשר תספק קירוי למגרשי הטניס  .א

 גל בתמורה להתקנת פאנלים סולריים על הקירוי.והכדורסל/קטר

אודל אביטן יבדוק מול המועצה היתכנות לקבלת אישור עקרוני לקירוי מגרשי  .ב

 הספורט.

 

 דואר: .5

 מהלך הדיון והחלטות:

את חברי הועד בפגישה שהתקיימה לפני כחודש עם  אודל אביטן ומעין שוורץ עידכנו .א

, בישיבה נכח גם נציג נציגי דואר ישראל במטרה לשדרג את שירותי הדואר ביישוב 3

היישוב במועצה, ישראל פרץ שהבטיח לשוחח עם בכירים ברשות הדואר על מנת 

 .לקדם את הנושא

הדואר, דואר בפגישה עם נציגי הדואר, התבקש היישוב להמציא מבנה לשירותי  .ב

אש"ח לשידרוג המבנה ולהשמישו לשימוש  15ישראל מצידו יהיה מוכן להשקיע 

 הדואר.

חברי הועד בחנו את המשמעויות של העברת הדואר למבנה אחד וכן את העלויות  .ג

 מבחינת הוצאות הועד המקומי. הנלוות להעברה זו



 
שצריך להיות  גוף זה הואוהינו באחריות דואר ישראל  הוחלט כי כל נושא הדואר .ד

  .הנושא העיקרי בעלויות של הצבת מבנה או השכרת מבנה ולא התושבים

במקביל, הועד ימתין לפגישה שישראל פרץ מתאם מול בכירים ברשות הדואר  .ה

 למציאת מימון ופתרון הולם לנושא.

 

 מרכז יד שניה: .6

 מהלך הדיון והחלטות:

 ביישוב. 2דברי יד מרכז למכירת/מסירת מעין שוורץ העלתה רעיון להקמת  .א

 הועד בירך על הרעיון. יש לבדוק הקצאת מקום שכזה מול המועצה. .ב

 

 חנייה על המדרכה בכניסה לרח' אשכול והכרם: .7

 מהלך הדיון והחלטות:

או על המדרכה תושבים אשר חונים על המדרכה בכניסה לרח' הכרם ורח' אשכול ) .א

ברח' הגפן בסמוך לרח' הנ"ל( חוסמים את שדה הראיה הן של הולכי הרגל והן של 

 הרכבים היוצאים מהרח' הנ"ל באופן שמסכן חיים.

 מעין שוורץ תפנה לועדת תנועה של המועצה לבקשה במציאת פתרון. .ב

 

 מצלמות: .8

 מהלך הדיון והחלטות:

 ברחבי היישוב.ועד היישוב הביע רצון להגדלת מספר המצלמות  .א

 -נעשתה פנייה למספר חברות שונות לקבלת הצעות מחיר לתוספת של מצלמות .ב

 אש"ח )לא כולל מע"מ(. 80ל -אש"ח 60המחירים נעו בין 

  ועד הישוב החליט פה אחד להמשיך בקידום הנושא מול המועצה כהוצאת תב"ר. .ג

 אודל אביטן יפעל מול המועצה לקידום קבלת תקציב לכך. .ד

החברה תתקבל לאחר אישור תקציב ובחינת המפרט הטכני שכל חברה החלטה על  .ה

 הציעה.

 

 מקלט בגבעה ביישוב הותיק: .9

 מהלך הדיון והחלטות:

המפרט את הנדרש לשדרוג ותיקון ממחלקת ביטחון של המועצה התקבל דוא"ל  .א

 במקלט בגבעה באזור הותיק.

הנגישות למקלט וכשירות  ייקבע בשבוע הבא סיור במקום עם קב"ט המועצה לדיקת .ב

 המקום.

 

 שתילת פרחי בר: .10

 מהלך הדיון והחלטות:

 אביב כרמי שלח הצעה לרכישת פרחי בר ושתילתם בכניסה ליישוב. .א

התקציב לרכישה זו הינו משארית התקציב שנותר מרכישת עצים ליישוב ותוספת של  .ב

 ₪. 3000עוד כ



 
 במקום עם נראות ברורה.הועד אישר הוצאה זו תוך מתן תנאי לשתילת הפרחים  .ג

 

 התקנת פחי אשפה וספסלים: .11

 מהלך הדיון והחלטות:

 פחי רחוב נוספים. 2הועד אישר רכישה והתקנה של  .א

 ספסלי רחוב בחורשת הנופלים. 2הועד אישר רכישה והתקנה של  .ב

 שדרוג גן השעשועים ברחוב הגפן: .12

 מהלך הדיון והחלטות:

 לשידרוג ושיפור גן השעשועים.הועד ביקש משרי גור להביא הצעות מחיר  .א

 לאחר קבלת הצעות המחיר השונות הנושא ייבחן שוב. .ב

 

 לוכד כלבים: .13

 מהלך הדיון והחלטות:

עקב ריבוי של דיווחם על כלבים משוטטים ללא בעליהם וכן ריבוי צואת כלבים על  .א

מדרכות היישוב ובמרחבים הציבורים הוחלט לבקש מהמועצה לתגבר את סיורי לוכד 

 המועצתי ביישוב. הכלבים

 שרי גור תפנה לוטרינר המועצה וללוכד הכלבים בבקשה זו. .ב

 


