
 
 

 פרוטוקול ישיבת ועד

 202110.25.תאריך: 

 משתתפים:

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

 מעין שוורץ סיכמה:

 

 סדר היום והחלטות:

 :תכנית מסביב לבית הכנסת .1

 בית הכנסת ועדנציג  -סמיבהשתתפות: 

   מהלך הדיון:

התכנית שבית הכנסת מקדם לפיתוח כל המתחם מסביב לבית סמי העלה את נושא  .א

 הכנסת.

לדעת כי הן  מוד בעלויות פיתוח המתחם אך נוכחוכל לעיש חשב ועד בית הכנסתטוען ש .ב

 גבוהות משחשבו תחילה.

 .המקומי לקבלת עזרה ותקציב מהועד ועד בית הכנסתפנה בשם  .ג

 אודל אביטן, יו"ר הועד השיב: .ד

  כבר בתחילת הקדנציה של הועד הנוכחי להציג  התבקש ועד בית הכנסתיש לציין כי

את מצבם הכלכלי )מקורות הכנסה, סכומי הכנסות והוצאות וכו'( ועד היום לא 

 התקבל הפירוט. 

  שטח ציבורי שועד בית מתחמים: האזור הצמוד לבית הכנסת הינו  2יש להפריד בין

ב הינו באחריות הועד . ואילו המתחם בין הרווחה למועדון הישוהכנסת מבקש לפתח

 והמועצה. לכל מתחם נדרשת תכנית נפרדת.

  חשוב לציין כי זו הפעם הראשונה שנציג מבית הכנסת מעלה את בקשת התמיכה

הכספית בפני הועד. כלומר, תכנית הפיתוח הוצגה בפני אודל בעבר אך מעולם לא 

 דובר על בקשת תמיכה כספית מהועד.

  :ותהחלט

מבקש שבית הכנסת יקבע פגישה מסודרת עם הועד על מנת לדון באופן ועד היישוב 

 מסודר בנושא. 

 

 :תנועה ותחבורה .2

 שרון בן יוסףבהשתתפות: 

 מהלך הדיון:

שרון בן יוסף המתגוררת ברח' אשכול תיארה את הקושי ביציאה מהרחוב עקב שדה  .א

הן לכלי  ראיה חסום ע"י רכבים החונים על המדרכה דבר המהווה סכנה בטיחותית

היא הוסיפה שגם ביציאה מרח' הגפן יש  רכב והן להולכי הרגל ההולכים על המדרכה.

שדה ראיה מוגבל. בשני מקרים שלעיל היא מבקשת לשקול הצבת מראות קמורות 

להקלה על המצב. כמו כן היא מודאגת שיבטלו את חניית הצופים כשתקום הכיכר 

 במקום.



 
 החלטות:

נערכים הטיפול ברכבים החונים על המדרכות הינו בידי המשטרה וכי ציין כי אודל  .א

מבצעי אכיפה רבים בישוב ורכבים בכל רכבי הישוב קיבלו דו"חות על חנייה שלא 

 כחוק. 

אודל פנה אל המועצה בבקשה לשקול הוספת מקומות  -מצוקת החנייה ברחבי הישוב .ב

בים ייערך סיור שטח עם בשבועות הקרו -ע"י שינוי מדרכות רחבות וכו' -חנייה

 מהנדס תחבורה.

 אודל הבטיח כי לא תיפגע חניית הצופים. -כיכר ליד הצופים .ג

 

 :נראות היישוב .3

 רועי נחמיהבהשתתפות: 

 מהלך הדיון:

רועי נחמיה, תושב הישוב מעלה שוב את נושא צואת הכלבים על מדרכות היישוב הוא  .א

 :פתרונות 2מציע 

 שונים( למניעת המצב העלאת קמפיינים )פרסום באמצעים. 

 .מעלה הצעות שעלו  בערים אחרות כמו סיירת לאיסוף הגללים. 

 .תחבורה ציבורית מ/אל ישפרו סנטר במודיעין 

 .תיאום שעות התחבורה הציבורית אל מול שעות הרכבת ברמלה 

רועי גם טוען כי הכניסה ליישוב אינה נראית טוב וכי יש להשקיע בשיפור הנראות  .ב

 חורשת הנופלים.בעיקר בצד של 

 טוען שהכביש חשוך מדי. -424תאורה בכביש  .ג

 החלטות:

הועד  אודל ציין כי נושא צואת הכלבים ידוע ונידון רבות בכל פורומים אפשריים, .א

התלונה צריכה להיות  -מכיר את הבעיה החמורה של צואת הכלבים בשטח הציבורי

כלפי שכנים וחברים המשחררים את הכלבים באופן חופשי ו/או שאינם  מופנת

לפנות ללוכד  יאכרגע הדרך של הועד להילחם ה טורחים לאסוף אחרי הכלבים.

 הכלבים על מנת שילכוד כלבים משוחררים. 

הועד המקומי יישמח לקחת חלק בקמפיין להעלאת המודעות לאיסוף הגללים  .ב

מור ניצני מוכנה להצטרף לרועי על מנת  -בנושא ולרתום את בני הנוער להסברה

 להרים קמפיין שכזה.

 .אזור זה אינו בתיעדוף לתיכנון -לנושא הכניסה ליישוב .ג

 נתיבי ישראל )מע"צ(.האחריות על הנושא הינה של  -424תאורה בכביש  .ד

 

 :טיפול במגרשי הספורט .4

 יניב שניידר בהשתתפות: 

 מהלך הדיון:

ב העלה לדיון את המצב של מגרשי הטניס המלאים בחורים יניב שניידר, תושב היישו .א

 ומהווים סכנה למשתמשים.



 

  אל המועצה בעניין גלישת הקרקע  פנהועד מקומי בית חשמונאי התיאר כי אודל

כבר מספר רב של פעמים, כולל  באזור מגרשי הספורט והצופים בבית חשמונאי

  .בשבוע האחרון

  שנים. נבנו שם ע"י קבלני המועצה מבני  8 -פותח ע"י המועצה לפני כהאזור

שנים  4-לפני כהשטח כולו סובל מגלישת קרקע,  הצופים ומגרשי הספורט.

נעשתה פעולה לעצור את הסחף מאזור מבני הצופים לכיוון הואדי ע"י מחלקת 

פעולה שנתנה פתרון חלקי ביותר לגלישת הקרקע באזור  -צהתשתיות של המוע

 הצופים. חשוב לציין כי התקציב לפרוייקט נלקח מתב"ר היישוב.

  ,באזור מגרשי הטניס והכדורסל לא נעשו כל פעולות ע"י המועצה לייצוב הקרקע

כי  ועדבפניות למחלקת תשתיות נאמר לונוצרו בשטח המגרש סדקים גדולים. 

ומימון פרוייקט ייצוב הקרקע הינו השטח הינה של הועד המקומי האחריות על 

 .על הועד המקומי

  ,ניסה לקדם הבאת חברה לקירוי מגרשי הספורט אשר התכוונה  אודל לפני כשנה

אלא  במסגרת הפרוייקט גם לדאוג לפעולות הנדסיות לייצוב הקרקע במקום. 

המקומי סמכות לאשר פעולות שכאלו שכן  אין לועד שאז המועצה טענה כי

 .הקרקע הינה של מועצה אזורית גזר

  למועצה בבקשות חוזרות למציאת במשך השנה החולפת, בוצעו פניות רבות

פתרון לסוגיית האחריות על הקרקע.הנושא הועלה בפגישות עם המועצה )כולל 

 השנה( וכן בישיבת הנהלת המועצה עם הועד המקומי שהתקיימה במאי

ראשת במכתב ארוך אל , הפניה האחרונה נעשתה השבוע במכתבים ובפניות אליה

 בבקשה לקדם את מציאת פתרון לנושא.המועצה 

 .כרגע הנושא נמצא בבדיקות משפטיות ובטיפולה של ראשת המועצה 

 

 

 :עמדות לטעינת רכבים חשמליים .5

 דרור הדרבהשתתפות: 

 מהלך הדיון:

דרור הדר מתגורר ברח' הגפן )בעשיריות( מעלה את נושא טעינת רכבים חשמליים  .א

ברח' הגפן ובכלל בישוב.הוא מבקש בחניות הגפן, שהינן כמו בניין משותף, לעלות קו 

אפשרות נוספת, נקודת חיבור  חשמל מעל החניות ולאפשר התחברות למי שירצה.

 בארון החשמל הקיים בחנייה.

כי כיום הועד הוא שמשלם את חשבונות החשמל של תאורת העשיריות,  דל הגיבוא .ב

 כל חיבור נוסף יחול על הועד ולכן הדבר בלתי אפשרי.

 החלטות:

תרונות שלא לבדוק פתרונות לחיבור מול חברת חשמל, כלומר פ -באחריות דרור הדר

 יחייבו בתשלום את הועד.

התקנת עמדות טעינה  -ל המועצהלבדוק אפשרות לביצוע פיילוט מו  -באחריות אודל

 ציבוריות.



 
 

 :מיקום מרכזי המיחזור .6

 מהלך הדיון והחלטות:

הועד עודכן כי המועצה מבצעת פיילוט בבית חשמונאי במימון מלא של המועצה בו  .א

 זור מלאים, עם כל מתקני המיחזור כולל מצלמות.מתחמי מיח 2יוקמו 

 ימוקמו בסמוך לבריכה+ ליד מבנה מוזיקלי. מרכזי המיחזור .ב

 כל מתקני המיחזור יוצאו מהמקומות בהם הם מוצבים כרגע. .ג

 

 :מקרר למועדון .7

 מהלך הדיון והחלטות:

 הועד מסכים כי יש לקנות מקרר למועדון. .א

 לאחר מכן יוחלט על רכישת המקרר. -מעין תציג בפני הועד הצעות מחיר .ב

 

 :שליטה מרחוק -תאורת מגרשים .8

 מהלך הדיון והחלטות:

בערב אמור לשרת את ילדי בית חשמונאי,  -מגרש הכדורגל הסמוך לבית הספר .א

בפועל מגיעים אנשים מחוץ ליישוב ונוצרות מריבות במקום, המועצה מוכנה 

 שתהיה שליטה על התאורה וכך למנוע חיכוכים.

הבקר  -כולל מע"מ 3861נתנה הצעת מחיר לבקר חדש בסכום של  חברת אלמור .ב

 יאפשר שליטה מרחוק על התאורה.

 תהיה תורנות של חברי הועד להדלקה וכיבוי לפי הרשמה מראש של התושבים. .ג

 הוא ידאג לפנות לחברות נוספות. -ארז מבקש לקבל הצעות מחיר נוספות לבקר .ד

 ההצעות הנוספות.הועד יחליט באיזו חברה לבחוק לאחר קבלת  .ה

 

 :תכנית שמירה .9

 :מהלך הדיון

 מלבד המצלמות שמוצבות בישוב. -כיום אין ליישוב בית חשמונאי שמירה מכל סוג שהוא .א

 התקיימו פגישות עם חברות שמירה ועלתה תכנית שמירה כזו: .ב

 הכוונה למצלמות שמוצבות בשטח וחולשות על כל היקף הישוב. -גדר מצלמות 

  ימים בשנה )מלבד כיפור( בכל לילה בשעות  364סריקות, סייר עם רכב שמבצע

5:00-23:00. 

 יש את ברכת המועצה להצבת שערים גם עם גבול עזריה. נעשתה פניה  -שערים

 לעזריה והם אינם מוכנים להצטרף לעלות השער. 

שערים: כניסה ראשית, ליד הרצוג )בגבול עם עזריה(, בכניסה ליד  4מדובר על 

 רח' הגפן. תחנת הדלק ובסוף

₪  5 -לכל בית של חוק השמירה: כ שנתיתכיום אין חוק שמירה בבית חשמונאי, עלות  .ג

 למ"ר.

 החלת חוק השמירה יעשה באמצעות משאל תושבים. .ד



 
 החלטות:

הנושא יפורסם לתושבים ויקבע מועד למשאל. בהתאם לתוצאות המשאל יוחלט האם 

 להשתית את חוק השמירה בישוב.

 

 :מירוץ בית חשמונאי .10

 :מהלך הדיון

 המירוץ חוזר לאחר הפסקה בשנה שעברה עקב הקורונה. .א

 מארגני המירוץ מבקשים את תמיכת הועד בקיום המירוץ. .ב

 החלטות:

 .הועד יעזור במימון המירוץ .א

 בשנה הבאה הנושא יכנס לתיכנון תקציב ועדת תרבות .ב

 

 :גינון בית חשמונאי .11

 :מהלך הדיון

בשטחים הציבוריים. לטענתו הגינון נראה  -העלה את נושא הגינון בתוך הישוב ארז סגיאן

 .300מוזנח. ובעיקר כביש 

 :החלטות

הגינון בכביש כמו כן  תתקיים פגישה עם אביב כרמי לקראת תכנית הגינון לשנה הבאה.

 יעלה לדיון שוב מול המועצה. 300

 

 :דואר ישראל .12

 :מהלך הדיון

מבנה "מוזיקלי" מתפנה בחלקו. המועצה מוכנה לתת את המבנה לטובת הקמת מבנה  .א

 דואר מרוכז. 

בשבוע הבא תתקיים פגישה עם נציגי הדואר על מנת לבחון השמשת המבנה לשירותי  .ב

 דואר.

 

 :השתתפות תושבים בישיבות הועד .13

 :מהלך הדיון

מגיעים תושבים המעוניינים אתי לוזון, חברת הועד ביקשה כי בישיבות הועד אליהן 

 לעלות נושא לדיון יחולו הכללים הבאים:

לא יועלו נושאים שנידונו בישיבות הועד האחרונות ואשר ניתנה להן תשובה ע"י  .1

על תושבי הישוב לקרוא את הפרוטוקולים של הישיבות הקודמות בטרם יעלו  -הועד

 נושא לדיון.

דעתו. עם  עי הדיון האחרים ולא יבילא יתערב בנושא -תושב אשר העלה נושא לדיון .2

התושב יכול לבחור להישאר לשמיעת הנושאים  ,סיום דבריו והדיון בנושא שהעלה

 הבאים אך הוא אינו רשאי לשאול שאלות או להביע דעתו.

 :החלטות

 חברי הועד הסכימו לבקשה זו. וכללים אלו יחולו החל מהישיבה הבאה.


