
 
 

 19.10.2020תאריך: -פרוטוקול ישיבת ועד

, מור מיכל גבע, אתי לוזון, רמי מיכאלה, אודל אביטן, ארז סגיאן, שרי גורחברי ועד נוכחים: 

 .ניצני

 מעין שוורץ סיכמה:

 

 סדר היום והחלטות:

 ביטחון ומוגנות ביישוב: .1

 תושב היישוב. -קראל פרומוביץ :בהשתתפות

 :מהלך הדיון

תושב היישוב המתגורר ברחוב הגפן העלה תלונה על הרגשה של  קראל פרומוביץ .א

חוסר ביטחון במרחב הציבורי, הרגשה שאין מספיק אכיפה לשמירת הביטחון של 

 התושבים.

התלונות העיקריות הן על רעש מכיוון גן השעשועים הסמוך לצופים בכל שעות הלילה  .ב

 .300וכן על השתוללות רכבים/ טרקטורונים בכביש 

היכולת של הועד  –אביטן הגיב באומרו כי הועד מוגבל באפשרויות האכיפה אודל  .ג

מסתכמת בפניה למועצה או למשטרה. הוא ציין כי בעבר הועד ניסה לגייס תושבים 

 2-3להתנדב במשמר אזרחי/ סיירת הורים או להתנדב לשיטור הקהילתי אך למעט 

 היענות.תושבים לא הייתה 

דות של המשטרה מאד מורכבת. השיטור הכפרי נותן רמי מיכאלה הוסיף כי ההתמוד .ד

מענה לכלל יישובי המרחב והתחנה הממונה עליו הינה תחנת רמלה אשר נאלצת 

לתעדף משימות. השיטור הכפרי לא יכול לענות במיידי לכל פנייה ולכן יש צורך 

אך ביישוב יש מיעוט מתנדבים. רמי ביקש מקראל שייגייס  -במתנדבים ובכח עזר

 בים לשיטור.מתנד

 החלטות:

א. אודל יבדוק מול קב"ט המועצה והמשטרה האם עתיד להיפתח קורס למתנדבי 

 משטרה או הדרכה לסיירת הורים.

 למתנדבים לסיירת הורים ולשיטור. ב. מעין תוציא קול קורא

 

 :ניקיון וגינון .2

 תושב היישוב. -צבי גבעבהשתתפות: 

 :והחלטות מהלך הדיון

 גבע העלה והתייחסות הועד:להלן הנושאים שצבי 

 התייחסות הועד נושא

הועד עובד בימים אלו על תוכנית  .1 הקפדה על ניקיון ותחזוקה בטיילות

לפיקוח צמוד יותר על כל נושאי הניקיון, 

 גינון ותחזוקה.

בשבועות הקרובים יתוקנו בעיות   .2

 תשתית ברחבי הישוב בכלל זה הטיילות.



 
עצי צל ביישוב  40השבוע יישתלו עוד  שתילת עצי צל

עצים שנשתלו בשנתיים  160 -שיצטרפו לכ

 האחרונות.

יצויין כי יש לזכור כי תהליך קבלת צל 

מהעצים הוא ארוך שנים ויש להתאזר 

 בסבלנות.

היישוב עבר ריסוס מסיבי בתחילת  .1 נמלת אש

הקיץ ע"י המדביר של המועצה ואף 

צורך תוגבר בריסוס נוסף לאחר שנמצא 

 בכך.

בשנה הבאה )לאחר החורף( יתקיים  .2

 ריסוס מסיבי.

 ריסוסהועד בוחן אפשרות לערוך  .3

 -בשטחים הציבוריים בשיתוף הציבור

כלומר שבה בעת התושבים ירססו 

 בשטחים הפרטיים.

 

 :תוכנית גינון .3

 בהשתתפות: אביב כרמי.

 מהלך הדיון והחלטות:

נבדקת אפשרות לפיתוח השטח שבמורד רח' הגפן לכיוון השדות  -פארק נחל עזריה .א

של גזר. אביב נפגש עם גורמים שונים במועצה ובקיבוץ וכולם הביעו נכונות לתכנית. 

האחריות על היישוב תהיה  -יש צורך שהועד יביע תמיכה ויעזור בקידום התכנית

 בהשקייה ובתחזוקה שנתית.

 ש לקדם את הנושא מול המועצה.י -שדרת המייסדים .ב

התקבל תקציב מהמועצה בעזרתו הוצב בגינה הקהילתית ברז מים  -גינה קהילתית .ג

 ובנוסף מתוכננת פרגולת תל בסמוך לגינה לטובת כלל התושבים.

 

 :פאנלים סולאריים -קירוי מגרשי הספורט .4

 מהלך הדיון והחלטות: 

חברות  2אנלים סולאריים, נעשתה פנייה למספר חברות המתמחות בקירוי ע"י פ .א

 : הסכומים המצויינים הינם סכומים אותם יקבל הישוב מהחברות-הגישו הצעות

 41,000בסך  חברת מאורות שהציעה סכום שנתי .₪ 

 54,000שהציעה סכום שנתי בסך  חברת ענבר .₪ 

הועד החליט להמשיך בתהליך מול חברת ענבר, תוך בדיקה מול המועצה על  .ב

 האישורים הנדרשים וכן בדיקה כיצד התשלום ליישוב יתבצע.

 

 :השעשועיםשדרוג גני  .5

 מהלך הדיון והחלטות:



 
אודל עידכן את חברי הועד בשדרוג גני השעשועים שמתבצע בימים אלו ברחבי  .א

 היישוב:

 הסתיימה התקנת מתקן שעשועים חדש, הסתיים קירוי המגרש  -גנ"ש הצופים

 וכן בימים הקרובים תותקן תאורת פרוז'קטורים במקום.

 ם להצעות מחיר לפריסת דשא גנ"ש יונתן: הסתיים קירוי המגרש, ממתיני

 סינטטי במקום.

  גנ"ש הגפן: הסתיימה התקנת מתקן שעשועים חדש. עלות קירוי נוסף במקום

 אודל יבדוק עלויות. -מאד גבוהה

 התקציב לשדרוג נלקח מהתב"ר הישובי. .ב

 

 :כדורשת .6

 מהלך הדיון והחלטות:

 בשבועות הקרובים תוצב רשת לכדורשת בדשא בגינת הגפן.

 

 :דפיברילטורים .7

 מהלך הדיון והחלטות:

יצא סקר לבדיקת כמות הדפיברילטורים ביישוב וכן לבדיקת מספר התושבים  .א

תושבים שעברו הכשרה להפעלת מכשיר  7המיומנים בהפעלת המכשיר. נמצא כי יש 

 שכזה ומתוכם רק אחד בעל מכשיר.

-2500סכומים המחירים נעים ב -אודל בירר מול מד"א עלויות של מכשירים שונים .ב

 בהתאם לסוג המכשיר והסכם שימוש מול מד"א.₪  12,000

הועד קיבל לידיו את המידע על המכשירים והעלויות והוא יגבש החלטה בימים  .ג

 הקרובים.

 

 :שיפוץ המועדון .8

 מהלך הדיון והחלטות:

מיכל גבע הציגה את הערכת מחיר שקיבלה להחלפת דלתות המועדון+ צביעת  .א

 ₪. 30,000-בקירות בעלות של כהמועדון ותיקונים 

בשבועות הקרובים מיכל תיפגש עם אנשי מקצוע נוספים במועדון ותקבל הצעות  .ב

 נוספות.

 

 :פינות האכלה לחתולים .9

 מהלך הדיון והחלטות:

מור ניצני בדקה את האפשרות למסד את האכלת החתולים באופן שלא ילכלך את  .א

המרחב הציבורי ויאפשר ריכוז של החתולים במספר נקודות. ברשויות רבות ברחבי 

 הארץ הפרוייקט פועל בצורה יפה.

₪  1500-בעלות של כ -פינות האכלה 6שרון הוטרינרית הפועלת ביישוב המליצה על  .ב

 לכל פינה.

 בחן בהמשך את הנושא.הועד י .ג



 
 

 :מכרז ניקיון .10

 מהלך הדיון והחלטות:

 הכנת המכרז הושלמה אך עקב הסגר לא ניתן היה לקדם את הנושא. .א

 עתה משהוסר הסגר, אודל יעביר תאריכים לקידום המכרז. .ב

אתי תנסח ותשלח  -יש להוציא מסמך לקבלן הנוכחי על הארכת חוזה עקב המצב .ג

 למעין.

 

 :ציבורייםפלישות לשטחים  .11

 מהלך הדיון והחלטות:

 ישנם סוגי פלישות שונים ולכל פלישה תינתן התייחסות בנפרד: .א

 העצים שתושבים פרטיים שתלו על דעת  -שתילת עצים פרטיים במרחב הציבורי

עצמם במרחב הציבורי יועתקו ממקומם ויועברו לשטחים ונקודות עליהם אביב 

 כרמי וצוות הגינון יחליט.

  הטיפול באחריות למועצה ובעת הקרובה ייערך  -ציבורי ע"י בנייהפלישה לשטח

 סיור של פקחי הועדה לתכנון ובנייה והפלישות יטופלו בהתאם לחוקים.

 

 

 

 


