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 2019 תקציב: הנושא .1

(. 15/01) הנדרש במועד למועצה הוגשה 2019 לתקציב שההצעה הציגה זאב בר יעל :הדיון מהלך

 הנראה ככל) ועד ומיסי מארנונה הצפויות ההכנסות את לעדכן שיש הערה מהמועצה חזרה קיבלנו

 ההכנסות בין הפרש(. החישובים התבססו ושעליו 2019 לשנת המעודכן ר"המ משטח נובע ההבדל

 בתוספת להשתמש מציעה יעל. ח"ש 56,431 על עומדים עידכנה שהמועצה להכנסות צפינו שאנו

 מהמועצה אחת מחיר הצעת כבר קיבלנו שכן) הואדי לנקיון השופל עבודות למימון זו תקציב

 לתקציב ולתוספת(, ח"ש 28,000—ב רק תוקצב זה וכרגע, מ"מע לפני ח"ש 58,000 על שעמדה

 .שהוקצב המקורי מהתקציב יותר גבוהות יהיו שההוצאות צפוי 20016-2018 מנתוני שכן המים

 .למועצה זה ברוח מעודכנת הצעה תעביר יעל – אחד פה התקבלה ההצעה: החלטה

 הישוב ניקיון: הנושא .2

 :הדיון מהלך

 .מרוכזים ניקיון למבצעי הנוער את להפעיל הציע בסנוב מיכאל .א

 .ופסולת גזם ריכוז פינות להקים הציע בסנוב מיכאל .ב

 .ראשון ליום הגזם פינוי ימי את ולשנות פסולת פינוי ימי להוסיף מציעה דישון ליאת .ג

 :החלטות

 ולא בעבר נוסה הנושא – מרוכזים ניקיון במבצעי הנוער להפעלת הרעיון את דחו הועד חברי .א

 .שלהם לעומס יוסיף וזה אחרות פעילויות הרבה יש לצופים, צלח

 והפסולת הגזם את להוביל ירצו לא אנשים כי סביר – ופסולת גזם לריכוז פינות יוקמו לא .ב

 לביתם קרוב אותו להוציא וימשיכו מרוכזות לנקודות

 פסולת פינוי ימי להוסיף בבקשה תברואה מחלקת מנהלת גבע לכרמית יפנה אביטן ודלא .ג

 .הגזם פינוי ימי את ולשנות

 בנושא וחינוך להסברה מסודרת תכנית יבנו ניקיון תחום כאחראיות דישון וליאת גור שרי .ד

 .הניקיון

 .חודש מדי יפורסמו שוורץ מעין י"ע שהוכנו והמיחזור הניקיון לנהלי בנוגע ההנחיות דפי .ה

 התושבים עם קשר: הנושא .3

 חברי של הניידים הטלפון מספרי עם לתושבים הודעה להוציא מציע אודל: הדיון מהלך

 .עת בכל הועד לחברי לפנות יוכלו שהתושבים בכדי, הועד

 : החלטות



 
 הפנייה דחופות לא בפניות. המועצה מוקד עם להיות צריך הקשר דחופה פנייה בכל כי הוחלט .א

 .למעין טלפון או/ו במייל פנייה הכוללים המקובלים התקשורת בדרכי להתבצע צריכה

 את לנווט כיצד יידעו המועצה במוקד שכן המועצה מוקד בשירותי להשתמש יעודדו התושבים .ב

 . בפנייה שיטפל האחראי ורםגל הפנייה

 הועד לחברי לפנות יוכלו תושבים. הועד עם התקשורת בעניין שיצאה להודעה הבהרה תוצא .ג

 .היישוביות בקבוצות הודעות דרך לא אך אישיות וואטסאפ בהודעות היישוב למזכירת או/ו

 חנייה: הנושא .4

 .הועד לרשות העומדות האכיפה בדרכי דנו הועד חברי  :הדיון מהלך

 :החלטות

 שומרי" נושא על, לתושבים יפורסם אשר, הסבר יעביר, ביטחון תחום כאחראי, מיכאלה רמי .א

 .התנועה למשטרת ולשלוח( ותנועה) חניה עברייני לצלם ניתן כיצד וכן" דרך

 .משטרתיים חות"דו לתת יכול אשר הקהילתי השוטר עם בתיאום אכיפה מבצעי יערכו .ב

 הסביבתית היחידה של קורא קול: הנושא .5

 : הדיון מהלך

 20 בגובה במימון לזכות ניתן כי האומר המועצה י"ע שפורסם הקורא בקול דנו הועד חברי .א

 . הקיימות לקידום תכנית יתכננו אשר לקבוצות ח"אש

 מסודרת תכנית להגיש יש. בתנאים עומד הועד: הקורא לקול התנאים את ביררה שוורץ מעיין .ב

 .וקהילה סביבה, קיימות בנושא

 תכנית את מפעיל אשר כרמי אביב עם משותפת בעבודה, הנושא את תרכז זאב בר יעל: החלטות

 .ביישוב קיימא בר גינון

 הפתוחים השטחים ניקיון:  הנושא .6

 לניקיון, תשתיות מחלקת מנהל, הררי שמואל י"ע שנשלחה בהצעה דנו הועד חברי: הדיון מהלך

 .הפתוחים השטחים

 :החלטות

 .בכתב ההצעה את לקבל מבקשים הועד חברי .א

 .נוספות הצעות קיבל הוא האם שמואל מול תברר שוורץ מעין .ב

 השעשועים בגן הצללה רשת: הנושא .7

 . השעשועים בגן נקרעה ההצללה רשת :הדיון מהלך

 ממנה לקבל אמור, ההצללה רשת את שהתקינה החברה מול בנושא מטפל אביטן אודל :החלטה

 .הקרוב בשבוע מחיר הצעת

 משאיות חניית: הנושא .8

 .היישוב בנראות פגיעה מהוות הצופים בחניית החונות מכולות עם משאיות :הדיון מהלך

 .הבריכה בחניית להחנותה המשאית לבעל בקשה תועבר :החלטות

 תשתיות תיקוני: הנושא .9

  :הדיון מהלך      



 
 ומסתור הגפן, עינב' ברח: הישוב ברחבי תשתיות לתיקון שהוגשו המחיר בהצעות דן הועד .א

  .למועדון בסמוך אשפה לפחי

 גג תיקון וכן( הרבעיות) יוחנן' ברח מדרגות לתיקון שהוגשה בהצעה לעיין מבקש הועד .ב

 .ההוצאה את לאשר יחליט בטרם, הציבורי מהשטח שהוצא מעץ שנפגעו פרטיים וחנייה

 (.הגשר) הגפן' ורח יוחנן' רח את המחבר השביל לתיקון מחיר הצעות לקבל מבקש הועד .ג

 :החלטות

 "הדקל" מחירון ממחירי נמוכה הינה אשר ההצעה. שהוגשו ההצעות אחת את לקבל הוחלט .א

 .הועד של רצונו לשביעות ביישוב עבודות מספר ביצע והקבלן

 .הנוספות התשתיות לתיקון המחיר הצעת את לועד תעביר שוורץ מעין .ב

 .השביל לתיקון מחיר הצעות לקבל בבקשה לקבלנים תפנה שוורץ מעין .ג

 בשבילים סחף: הנושא .10

 .בוצי בסחף מלאים והתחתונה העליונה הטיילת שבילי: הדיון מהלך

 :החלטות

 .השבילים של יסודי ניקוי לעבודת בובקט יוכנס מיידי כפתרון .א

 .למקום בובקט של נוספת הכנסה מאשר הוועד בשבילים בוצי סחף שוב ויווצר במידה .ב

 .במקום הסחף למניעת הנדסיים פתרונות יבחנו אביטן ואודל בסנוב מיכאל .ג

 הישוב חללי הנצחת: הנושא .11

 .הישוב חללי להנצחת דרכים בחינת: הדיון מהלך

 יעלה הנושא מכן ולאחר השכולות המשפחות עם שיחות יקיימו דישון וליאת אביטן אודל :החלטות

 .נוסף לדיון

 .הספורט ובמגרשי השעשועים בגני תאורה: הנושא .12

 : הדיון מהלך

 .ההפעלה ממערכת כנדרש פועלת אינה הספורט במגרשים התאורה .א

 שתי התקבלו .תקינה אינה( הרחוב לתאורת הנוספת) השעשועים בגני קטורים'הפרוג תאורת .ב

 .התאורה לתיקון מחיר הצעות

 :החלטות

 .אותה שהתקינה החברה מול המערכת תקינות את יבדוק אביטן אודל .א

 .התיקון לביצוע קריטי אבנר של הצעתו את לקבל  החליטו הועד חברי .ב

 מקווה: הנושא .13

 :הדיון מהלך

 .למקווה הקשורות השנתיות וההכנסות ההוצאות את לראות ביקשו הועד חברי .א

 מפעילה הבלנית: במקווה המים חימום אופן את תיארה אשר, הבלנית עם שוחח אביטן אודל .ב

 (. חשמלית) המים חימום מערכת את לפני יום ולעיתים שעות

 :החלטות

 והכנסות להוצאות המדוייקים הסכומים עם טבלאות הבאה לישיבה תכין זאב בר יעל .א

 .מהמקווה



 
 .מקוואות חימום עלויות תברר חיים בן רוני .ב

 .אלחוטית חימום מערכת להתקין אפשרות יבחן אביטן אודל .ג

  הכנסת בית לפעילות תקציב: הנושא .14

 דתית פעילות עבור הכנסת בית מעמותת ₪ 5000-כ בסך לתשלום בקשה הציג אודל :הדיון מהלך

 .יתרו סעודת, קהילתית

 : החלטות

 .השנתי התקציב קביעת בטרם מראש יוגשו אלו מעין בקשות בעתיד כי ביקשו הועד חברי .א

( קהילתית פעילות) תרבות ועדת מתקציב כחלק מאלו פעילויות לכלול ראוי האם דיון נערך .ב

 בבית התושבים לכלל בפעילויות לפנות הצורך הועלה. תרבות לועדת ההכרעה את ולהעביר

, הציבור לכלל להתאים יכולות מציעה תרבות שועדת שהפעילויות למרות וכיום, חשמונאי

 שמתאימות קהילתיות פעילויות לתקצב שיש ראייה מתוך. משתתף אינו מהציבור חלק בפועל

 לאפשר ראוי שכן חשבו הועד מחברי חלק, חשמונאי בבית המתגוררות האוכלוסיות לכלל

 במימון חשמונאי בית תושבי לכלל פתוח שיהיה מטעמם קהילתי ארוע לארגן הכנסת לבית

 . הועד

 של ברוב והתקבלה להצבעה הועלתה הכנסת בית עמותת לטובת ₪ 5000 העברת על ההחלטה .ג

 .מתנגדים 4 מול תומכים 5

 הדיון בזמן ידועים היו ולא שנערכו מבירורים נוספים נתונים התקבלו הישיבה לאחר: עדכון**

 ישובים, "יתרו סעודת, "המנהג את מכירה אינה הדתית האוכלוסייה רובש נמצא . הועד בישיבת

, הכנסת בית באי מכלל מסוים חלק של עדתית כפעילות הנחשבת זו פעילות מממנים אינם אחרים

 שהיוזמה או, הכנסת בית באי כלל ולמען הכנסת בית מטעם הינה לארוע היוזמה האם ברור ולא

 מתן אי על הוחלט בהו הווטסאפ באמצעות נוספת הצבעה נערכה כן על. ספיצפיים אנשיםמ הגיעה

 מסודרת ישיבה לקיים ביקשו הועד חברי (בעד ארבעה מול מתנגדים 5) זה ספציפי לאירוע התקציב

 בית מטעם קהילתית לפעילות מסודר שנתי תקציב העברת לשקול מנת על, הכנסת בית נציגי עם

 .התושבים לכלל שפתוחה חשמונאי בית תושבי הכנסת בית באי כלל לטובת הכנסת

 תרבות ועדת: הנושא .15

 . תרבות ועדת של עבודתה דרכי על ללמוד מבקשים הועד חברי: הדיון מהלך

 .המקומי הועד וחברי תרבות ועדת של משותף דיון יתקיים :החלטה

 הועד משרד שיפוץ: הנושא .16

 :הדיון מהלך

 הצעות לבקש הוחלט במבנה שונים ליקויים וכן הועד משרד מבנה ותקרת מקירות נזילות עקב .א

 .המקום לשיפוץ מחיר

 .הועד משרד לשיפוץ שהתקבלו שונות מחיר הצעות הועד חברי בפני הוצגו .ב

 בין. בפניהם שהוצגו לתכניות שינויים והציעו הועד לשיפוץ השונות בתכניות דנו הועד חברי .ג

 .יריעה י"ע איטום, במבנה הקיים לחדרון הקיר שבירת אי: אלו החלטות

 :החלטות

 .בישיבה שהוצעו לשינויים ויתאימן שהתקבלו השונות ההצעות את ייבחן בסנוב מיכאל


