
 
 

 פרוטוקול ישיבת ועד

 14.06.2020תאריך: 

, מיכל גבע, אתי , טל בן יוסףאיתן כוחיי, אודל אביטן, ארז סגיאן, שרי גורחברי ועד נוכחים: 

 לוזון, רמי מיכאלה.

 חברת ועדת ביקורת: ענבל לב שריג

 מעין שוורץ סיכמה:

 

 סדר היום והחלטות:

 :נוער בית חשמונאי .1

 מנהלת חינוך חברתי קהילתי, שולה -ליטל ארז נציגי מועצה אזורית גזר: :בהשתתפות

 מדריך מוגנות. -נגר רכזת קהילה, טל -אנוקוב

 :והחלטות מהלך הדיון

ליטל ארז הציגה את האגף החדש במועצה שמטרתו קידום ערכים ויצירת לכידות  .א

 חברתית וקהילתית. 

 מטרות:מטרת המפגש עם חברי הועד הינה לקידום שתי  .ב

 'י"ב, תושבי הישוב, בתוך הקהילה -ביצוע מחוייבות אישית של תלמידי י

ולמען הקהילה: פיילוט בבית חשמונאי ליצירת תכנית אישית להתנדבות בני 

י"ב -הנוער ביישוב במסגרת פרוייקט מחוייבות אישית, פרוייקט בו תלמידי י'

 מחוייבים בביצוע על מנת לקבל תעודת בגרות.

ה יוביל מיזם זה בעזרת האגף לחינוך חברתי קהילתי במועצה רמי מיכאל

 וידאג לשילובם של בני נוער בהתנדבות ביישוב. 

  מציאת מענה לנוער היישוב אשר אינו משתתף בפעילות הצופים: בעבר נעשו

מספר ניסיונות להקמת ועדת נוער יישובית אשר לא צלחו. כעת האגף החדש 

ייעוץ ועזרה מקצועית  כזו ביישוב תוך מתן במועצה יוכל לסייע בהקמת ועדה

 לחברי הועדה. 

ליטל ארז תשלח למעין שוורץ את הרעיון הראשוני על מנת שייצא קול קורא 

 למתנדבים לועדת נוער.

 

 :הקמת רעש ברחוב יונתן .2

 מספר תושבים מרחוב יונתן.בהשתתפות: 

 :והחלטות מהלך הדיון

את המתרחש בחודשים האחרונים תושבי רחוב יונתן העלו בפני חברי הועד  .א

ברחובם: הקמת רעש מצד אחד מתושבי הרחוב אשר מקיים בביתו מסיבות עם 

 ועד השעות הקטנות של הלילה. 16:00מוזיקה רועשת החל משעה 

תושבי הרחוב מתארים את הרעש כבלתי נסבל, רעש שממנו הם סובלים גם עם  .ב

 תריסים וחלונות מוגפים.

קריאות רבות במשטרה אך הדבר לא עזר. מקימי הרעש תושבי הרחוב פתחו  .ג

 קיבלו קנסות ודו"חות מהמשטרה אך הם אינם מפסיקים במעשיהם.



 
 במניעת מפגע זה. התושבים מבקשים את עזרת הועד  .ד

אודל אביטן אמר כי בירר את העניין במשטרה ונמסר לו שאכן מקים הרעש קיבל  .ה

 המשטרה מסרה שייתכן ומדובר בסכסוך שכנים.דו"חות מהמשטרה. בנוסף 

אודל מציע לארגן מפגש בין הצדדים השונים בתיווכו של הועד. חלק מתושבי  .ו

 אודל יפעל לקידום המפגש. -הרחוב הסכימו לכך

 

 :מחסומי אבן למניעת חנייה על מדרכות .3

  :והחלטות מהלך הדיון

 -מעין שוורץ העלתה הצעה שמספר תושבים ביקשו לקדם והיא הצבת מחסומי אבן .א

 "פטריות" למניעת חנייה על המדרכות.

נגדו לרעיון בטענה כי חנייה על המדרכות אינה חוקית ויש חלק מחברי הועד הת .ב

 להילחם בתופעה ע"י מתן דו"חות משטרתיים ולא ע"י מניעה פיזית של החנייה.

ן שתמפה את המקומות הנדרשים לחסימה וכן תבדוק את העלות הועד ביקש ממעי .ג

 המשוערת ולאחר קבלת הנתונים הועד יקבל החלטה בנושא.

 

 :חשמל במקלט בגבעה באזור הותיק .4

 :והחלטות מהלך הדיון

עקב העלות הגבוהה המקום לא יחובר ₪.  30,000-עלות חיבור המקלט בגבעה הינו כ .א

 לחשמל.

למקום לשהות קצרה. במידה תהיה שהות ארוכה יותר הועד רכש תאורת חירום  .ב

 המועצה תספק למקום גנרטור.

 

 :משאיות במרכז המסחרי בשכונת כרמים .5

 מהלך הדיון והחלטות:

אתי לוזון, חברת הועד, תיארה את המתרחש ברחוב השריג, מאחורי הסופר "הסל  .א

להכנס לרציף שלי" בשכונת כרמים: משאיות המגיעות לפרוק סחורה אינן טורחות 

את הפריקה באמצע הכביש וחוסמות את המעבר. הדבר מסכן  הפריקה אלא מבצעות

 לכי הרגל והרכבים העוברים ברחוב.את הו

אתי תצלם את המשאיות המבצעות את העבירה. במקביל אודל אביטן ישוחח עם  .ב

 מנהל "הסל שלי".

 

 גני שעשועים: .6

אודל אביטו כי בשבוע הבא יחל שיפוץ חברי הועד עודכנו ע"י מהלך הדיון והחלטות: 

 ושידרוג גני השעשועים ברחבי הישוב.

 

 מדבקה לשנת היובל: .7

 מהלך הדיון והחלטות:

 מעין שוורץ עיצבה מדבקה לשנת היובל לבית חשמונאי. .א

 מדבקות בנוסף לאגרת שנה טובה. 2מעין הציעה לחלק לכל בית אב  .ב



 
 לראש השנה. חברי הועד הציעו כי למדבקות ולאיגרת יצורף שי .ג

 חברי הועד יחשבו על מתנות לראש השנה לתושבי הישוב. .ד

 

 סירוס ועיקור חתולים: .8

 מהלך הדיון והחלטות:

 כרגע לא ידוע מתי יבוצע סירוס/עיקור ע"י המועצה. .א

מיכל גבע ומור ניצני יבדקו מול שרון הוטרינרית אפשרות לסרס/לעקר את חתולי  .ב

 תבדק העלות וכן דרכי הפעולה. -היישוב

 

 ביישוב: הספורטמגרשי  .9

 מהלך הדיון והחלטות:

עקב ריבוי מקרים בהם מגרשי הספורט נתפסו ע"י משתמשים שאינם תושבי היישוב,  .א

 במקום יוצבו שלטים האומרים כי המגרשים מיועדים לתושבי הישוב בלבד.

אודל אביטן מסר שבדק ורק לאחר תליית השלטים המקום יוכר כשטח פרטי של  .ב

כך במצב בו המגרש נתפס ע"י מישהו שאינו תושב היישוב ניתן לפנות  הועד המקומי.

 למשטרה על מנת להוציאו מהמקום.

 שלטים לתלייה על המגרשים. 3מעין שוורץ תזמין  .ג

 

 רח' יונתן: -ניקיון השטח האחורי .10

 מהלך הדיון והחלטות:

צלילים  -בשלוש השנים האחרונות המועצה ניקתה בשטח שמאחורי גני הילדים .א

 ורננים ומאחורי הבתים הנמצאים ברחוב יונתן.

השנה המועצה מסרבת לנקות מאחורי בתי התושבים בטענה שנעשתה פלישה של  .ב

 התושבים המתגוררים במקום אל שטח ציבורי.

 הועד אינו יכול להתערב בנושא ועל התושבים לפנות למועצה. .ג

 

 תאורת לד בטיילת התחתונה: .11

 מהלך הדיון והחלטות:

 3עמודים אשר לא שודרגו לפני  29( 424לת התחתונה )המקבילה לכביש נותרו בטיי .א

 שנים בהחלפת התאורה הרגילה לתאורת לד.

₪  800המועצה יצאה ב"קול קורא" להתקנת תאורת לד ע"י קבלן מועצתי בעלות של  .ב

 מכספי תב"ר או השקעה של הועד. -לכל עמוד

לאחר קבלת  -ת נורות רגילותהועד מבקש בדיקה של עלות חיסכון של נורות לד לעומ .ג

 הנתונים יתקיים דיון נוסף בנושא ותתקבל החלטה.

 

 שיפוץ מועדון הישוב: .12

 מהלך הדיון והחלטות:

 מיכל גבע נפגשה במועדון עם קבלן לקבלת הצעה לשיפוץ המקום. .א



 
, צביעת קירות, צביעת סורגים OSBהועלו מספר רעיונות לשיפוץ בינהם התקנת קיר  .ב

 וכו'.

 אש"ח. 50-60 -הערכת מחיר ראשונית .ג

. אש"ח 30לתכנן שיפוץ בשלבים עד לסכום של  ומור ניצניחברי הועד ביקשו ממיכל  .ד

 .השלב הראשון הינו החלפת דלת הכניסה

 

 דיפיברלטורים: .13

 מהלך הדיון והחלטות:

מעין שוורץ תוציא בקשה מכלל תושבי היישוב למיקום דפיברלטורים והאם יש  .א

ו אליהם בשעת נכונות מצד המחזיקים בהם לפרסם ברבים את שמם על מנת שיפנ

 חירום.

 מיקום הדפיברלטורים ימופה ויפורסם לתושבים. .ב

 

 בריכה ומכון כושר: .14

 מהלך הדיון והחלטות:

 . כרגע המקום נסגר ואינו פעיל.באופןזכיין הבריכה ומכון הכושר עזב את התפקיד .א

 המועצה מוכנה להעביר את ניהול המקום לידי הועד המקומי. .ב

 אפשרויות: 2החל בבירורים ועומדים בפני הועד  אודל אביטן .ג

 .הבאת זכיין לניהול 

 .ניהול המקום ע"י מנהל שיובא ע"י הועד 

 המועצה והציגם לחברי הועד.אודל קיבל נתונים כלכליים ראשוניים מ .ד

הועד המקומי החליט להמשיך בבדיקות הכלכליות והמשפטיות מול גורמי מקצוע  .ה

 מוסמכים. 

הלו את בדיקות ההיתכנות ורק לאחר קבלת הנתונים הועד ורמי מיכאלה ינ אודל .ו

 יקבל החלטה.

 

 

 

 

 

 


