
 
 

 פרוטוקול ישיבת ועד

 201902.09.תאריך: 

 , מור ניצני, מיכל גבע.מיכאל בסנובאודל אביטן, ארז סגיאן, שרי גור, חברי ועד נוכחים: 

 :בהשתתפות

 מיכאל בינאורי.: ענבל לב שריג, חברי ועדת ביקורת

 אביב כרמי אחראי גינון:

 מזכירת היישוב מעין שוורץ סיכמה:

 

 סדר היום והחלטות:

 :גינון .1

 .שרון בן יוסף וציפי ליבס :בהשתתפות

  :והחלטות מהלך הדיון

גינת אשכול יובשה וכן הדרום מערבי של ד התושבות קובלות על כך שחלקת דשא בצ .א

 על מצב הגינון באופן כללי שלדבריהן אינו מספק.

חברי הועד השיבו כי ההחלטה ליבש חלקים ממדשאות הישוב התקבלה כחלק  .ב

לגינון. תהליך שהישוב נמצא בעיצומו. ביצוע התכנון לחלקת הדשא מתוכנית כוללת 

 שיובשה בגינת האשכול טרם הסתיים.

חברי הועד ידונו בנושא באריכות ויקבלו החלטה האם להמשיך בתכנון או להחזיר  .ג

 את המצב לקדמותו.

 לאחר שהנושא ידון תצא הודעה מסודרת המודיעה על ההחלטה. .ד

 

 גינון: .2

 : ותוהחלט מהלך הדיון

 אביב כרמי עידכן את חברי הועד בפעילויות הגינון: .א

  עצי צל נוספים ברחבי הישוב. 50-60ישתלו 

 בסמוך לסוכות כך שניתן יהיה לעשות  -יתואם מנוף לגיזום בגובה בחודש הקרוב

 שימוש בענפי הדקל שיגזמו. תצא הודעה מסודרת לתושבים בנושא.

 נדרש למצוא תושבים שיהיו מוכנים לעזור בניהול הפרוייקט.  -הגינה הקהילתית

 שרי גור תוציא הודעה ותרכז את העניין.

  בה יאמר כי עד תאריך מסויים יש עדיפות למסיק ע"י מסיק זיתים: תצא הודעה

תושבי הישוב, לאחר תאריך זה כל מי שירצה יוכל לבוא ולמסוק. אודל אביטן 

 שא וימסור תאריך.יבדוק את הנו

 

 :תיקוני תשתיות .3

 : והחלטות מהלך הדיון

 חברי הועד קיבלו סקירה על תיקוני תשתיות ברחבי הישוב: .א



 

   עיקר תיקוני התשתיות היו תיקוני מדרכות )אבנים משתלבות( ושפת כביש: רוב

 התיקונים התבצעו באזור הותיק של היישוב. ברחובות עצמם כמו גם בחניות.

 מסביב למבנה הצופים.ת הגדר שלמה 

 .תחנות ההסעה קוצרו על מנת ליצור מרווח בין התחנה לכביש 

, פעולות אלו יושלמו חברי הועד עודכנו בפעולות התשתית הנוספות המתוכננות .ב

 :בשבועות הקרובים

 .התקנת מעקה בטיחות בסמוך לכל תחנות הסעת תלמידים 

 יית המרכז המסחרי(התקנת מעקה בסמוך למעבר החצייה ברח' הגפן )בסוף חנ 

 .תיקון קטע ארוך של שפת כביש ברח' אלעזר פינת יונתן 

  תיקוני מעקה בטיחות בסמוך לדואר באזור הותיק של הישוב וכן בסמוך למעבר

 החצייה באזור.

שאינם באחריות הועד אלא כתוצאה מנזק  תשתיות ליקויילחברי הועד, מספר הוצגו  .ג

 ייעוץ משפטי כיצד לנהוג במקרים כגון אלוהתושבים, הועד יקבל  נגרם ע"יישיר ש

 ויפעל מול התושבים.

 

 תיקון הגשר בכניסה לקיבוץ גזר: .4

 : והחלטות מהלך הדיון

חברי הועד עודכנו כי בחודשים הקרובים, חברת נתיבי ישראל והמועצה מתכננים  .א

 , לצורך תיקונים. 424לסגור את גשר הכניסה לקיבוץ גזר מכיוון כביש 

 הצפי לסגירה הינו למשך כחודש וחצי.  .ב

 תנועת כלי הרכב לקיבוץ גזר תופנה למעבר דרך בית חשמונאי. .ג

 על המועד המדוייק לסגירת הכביש תינתן הודעה מסודרת. .ד

 

 מקווה: .5

 : והחלטות מהלך הדיון

 מבדיקה שנערכה נמצא כי הוצאות החשמל של המקווה גבוהות מאד. .א

 במטרה לצמצם את עלויות החשמל.במקום יותקן שעון לדוד המים  .ב

 אודל אביטן ישוחח עם הרב אילן סעדה לבדיקת התנהלות המקווה.כמו כן,  .ג

 

 נהלי הלוויות: .6

 : והחלטות מהלך הדיון

 יש להכין נוהל מסודר להתנהלות הועד במקרה של מוות של תושב הישוב. .א

 תוכן רשימה מסודרת של ציוד וכיבוד לבית האבלים. .ב

לרכישת גלגל אבל, בקבוקי מים לבית העלמין ₪  1000של עד הועד אישר הוצאה  .ג

 וכיבוד לבית המנוח.

 

 מקלט בישוב הותיק: .7

 : והחלטות מהלך הדיון



 
בנוסף לחשמל למקלט שטרם טופל המועצה ביקשה לחדש במקום את הצבע "מחזיר  .א

 אור".

 הטיפול במקלט.סטטוס את אודל אביטן יברר מול רמי מיכאלה  .ב

 

 מגנטי מידע: .8

 :והחלטות מהלך הדיון

 הופקו מגנטים עם מידע שימושי לתושבים. .א

 לכל מגנט.₪  0.16חברי הועד אישרו את משלוח המגנטים לבתי התושבים, בעלות של  .ב

 

 :2020תקציב  .9

 :והחלטות מהלך הדיון

 .2020הועד המקומי נדרש להתחיל בדיוני התקציב לשנת  .א

 גזבר הועד יעביר את פורמט התקציב לחברי הועד. ארז סגיאן .ב

 חברי הועד יעלו הצעות לשינויים בתקציב. .ג

 

 מכרז ניקיון: .10

 :והחלטות מהלך הדיון

 אודל אביטן יפנה למועצה על מנת לנסח את מכרז הניקיון עבור הועד.

 

 מצלמות: .11

 :והחלטות מהלך הדיון

 המשרד לביטחון פנים בנושא.  הועד המקומי יענה  ל"קול קורא" שהוצא ע"י .א

 ארז סגיאן אחראי מטעם הועד לטיפול בנושא. .ב

 במקביל, ארז סגיאן יבדוק הצעות מחיר נוספות להתקנת מצלמות. .ג

 

 מתנות ראש השנה לעובדי הקבלן בישוב: .12

 :והחלטות מהלך הדיון

 אנשים(. ₪3 ) 300מנהלי העבודה יקבלו שי בסך  .א

 אנשים(. 2) ₪ 200עובדי הניקיון יקבלו שי בסך  .ב

 

 שעון נוכחות ביומטרי: .13

 :והחלטות מהלך הדיון

 נבדקו מספר שעונים ביומטרים לבדיקת נוכחות עובדי הניקיון. .א

 ארז סגיאן קיבל את האחריות למציאת השעון העונה על צרכי הועד. .ב

 

 

 

 


