
 

 *ישיבה זו הוקלטה בשמע

 

  *ועד ישיבת פרוטוקול

 13.02.2019: תאריך

 קרן, חיים בן רוני, גור שרי, מיכאלה רמי, סגיאן ארז, זאב בר יעל, אביטן אודל :נוכחים ועד חברי

 .בסנוב מיכאל, ברקוביץ דביר

 שוורץ מעין היישוב מזכירת :סיכמה

 

 :והחלטות היום סדר

 הכנסת בית: הנושא .1

 .אסולין ואלי פרץ ישראל :הכנסת בית נציגי: בהשתתפות

 שהועד ביקש, הכנסת בית פעילות את הציג הכנסת בית את כמייצג, פרץ ישראל :הדיון מהלך

אלי אסולין הרחיב לגבי חשיבות בית הכנסת  .הכנסת בית לפעילות שנתי תקציב יקצה המקומי

 כמקום קהילתי המשרת חלק נרחב מהאוכלוסייה. 

 המקורות פירוט תוך מפורט באופן בקשתם את לגבש הכנסת בית מנציגי ביקש הועד: החלטה

 הכנסת בית בבקשת ידון הועד. שלהם והכנסות הוצאות פירוטו הכנסת בית של התקציביים

  .ל"הנ המידע כל קבלת לאחר רק לתקציב

 הסביבתית היחידה של קורא קול: הנושא .2

 חשמונאי בית, גינון אחראי -כרמי אביב: בהשתתפות

 טראסת בניית בתכנית: למועצה שתוגש התכנית את הציג בה מצגת שלח כרמי אביב :הדיון מהלך

 קהילתית גינה לכדי יפותח זה שטח .ליישוב הכניסה בוואדי עזריה נחל שיפוע והנגשת אבנים

 עתידית מחשבה מתוך ל"הנ האזור של ראשוני לפיתוח נועד הסביבתית מהיחידה התקציב. קטנה

 מצויין עוד.  קהילתית מגינה וליהנות לטייל כלויו יישובה תושבי בו לאזור הוואדי כל את לפתח

 .חשמונאי בית ועד מתקציב הינן ושתילה צמחיה כולל פיתוח של נוספות עלויות כי במצגת

הועלה לדיון האם נכון לכלול בתוכנית זו אלמנט של הנצחה לנופלים בעקבות הדיון הקודם. לאור 

)ללא נטיעת עצים(, ולאור העובדה שקיימת חורשת נופלים העובדה שמדובר בבניית טארסת אבנים 

ייעודית לנושא, הוחלט שלא נכון שנושא זה יוכלל. הנצחת הנופלים תגובש בהמשך לאחר שיחות 

 המשפחות כפי שסוכם בישיבה הקודמת.עם 

 .למועצה תוגש כרמי אביב של תכניתו כי אחד פה החליטו הועד חברי :החלטה

 (פתוח ציבורי שטח) פים"שצ: הנושא .3

 זכריה רונית :בהשתתפות

 : המקומי הועד להתייחסות נקודות מספר לדיון העלתה זכריה רונית: והחלטות הדיון מהלך

 המועצה של הרווחה ומבנה למועדון בסמוך שטחים :נושא .א

 הדיוןמדובר בשטח אשר חלקו הגדול שייך למועצה ולא לבית חשמונאי.  :הועד התייחסות

 .לתכנונה ועבר בישיבה המשותפת המועצה בפני הועלה אלו שטחיםל בנוגע

 ורכבים בוצי, מואר אינו רונית שלטענת שטח, הכנסת לבית בסמוך הכורכר שטח :נושא .ב

 .רגל הולכי מסכנים אליו הנכנסים

 .לשטח רכבים כניסת איסור על, תנועה ועדת לבחינת יועלה הנושא :הועד התייחסות

 .הישוב ברחבי העצים שמות עם שלטים הכנת :נושא .ג



 
 לאביב פנייה תעשההועד הסכים פה אחד כי מדובר ביוזמה מבורכת.  :הועד התייחסות

 .לעצים בסמוך וקביעתם אלו מעין שלטים להכנת ביישוב הגינון אחראי, כרמי

 

 

 השלישי הגיל לבני התעמלות: הנושא .4

 זכריה רונית: בהשתתפות

 :השלישי הגיל לבני להתעמלות הנוגעות זכריה רונית מטעם בקשות 2 הועלו  :הדיון מהלך

 הועד י"ע השיעורים ובסבסוד( עלות ללא קבלתו) במועדון, הבוקר בשעות לותהתעמ שיעורי .א

 .המקומי

 המועדון, החוג על ישלמו המשתתפים, הערב בשעות קבוע ביום, זומבה שיעורי: גולד זומבה .ב

 .עלות ללא יינתן

 :החלטות

 מתעמלים' מס -הבוקר בשעות התעמלות חוג על המידע כל את זכריה מרונית לקבל ביקש הועד  .א

 באפשרות ידון הועד המלא המידע קבלת לאחר -'וכו מפעיל, ביטוח(, מתעמלים 8 מינימום)

 .ואת מתן המועדון ללא עלות החוג את לסבסד

 על תקח ושזו במועצה ספורט במחלקת הנושא את להעלות מוכן הועד, פרטי זומבה בחוג מדובר .ב

 .החוג הפעלת את עצמה

 עם ריקודי חוג: הנושא .5

 זכריה רונית :בהשתתפות

 ריקודי חוג לקיום הערב בשעות קבוע ביום עלות ללא המועדון לקבלת בקשה הועלתה: הדיון מהלך

 .פתחיה במושב כיום המתקיים, עם

נדרש לבדוק את המשמעות. בנוסף הועד החליט כי לפני כן, יש ו פרטי בחוג מדובר :החלטות

להעלאות בפני מחלקת הספורט של המועצה את בקשות התושבים לחוגים ייעודיים לבני הגיל 

  השלישי, כולל אפשרות סבסוד של חוגים אלו. 

 הרווחה צהרוני: הנושא .6

 שרייבר גילת: בהשתתפות

. ביישוב חההרוו מחלקת י"ע המופעלים בצהרונים המצב את הציגה שרייבר גילת: הדיון מהלך

 לעומת רב בחסר מצוי, ניצנים לגן בסמוך למועצה השייך במבנה פועל, הצהרונים אחד, לדבריה

, המבנה בתחזוקת מתבטא החוסר. הישוב למועדון הסמוך המועצה במבנה פועלה, השני הצהרון

 מהצהרונים אחד לכל שהובטח ₪ 1000 בגובה התקציב כי מבקשת גילת'. וכו מוזנחת חצר, ציוד

 חד כלכלית תמיכה לקבל מבקשת היא, כן כמו. בחוסר המצוי לצהרון, ₪ 2000 קרי, במלואו יועבר

 .המקום את לשדרג מנת על מהועד גבוהה פעמית

שה לתחזוקה מקיפה בשני דכן כי נפגש מספר פעמים עם מחלקת רווחה בדרייטן עאודל אבי

 בו נמצאו מספר תקלות אשר תוקנו ע"י המועצה., נערך סיור בשטח, כמו כן, הצהרונים

 שרוב מכיוון, זאת עם יחד. המועצה של מלאה באחריות הינם ותפעולם הצהרונים מבני :החלטות

 ₪ 1000 כלומר, הקיימת בתמיכה ימשיך הועד, הישוב ילדי הינם הצהרון בשירותי המשתמשים

. ()החלטה אשר התקבלה ע"י הועד בישיבה לפני כחודשיים הבדל ללא, מהצהרונים אחד לכל

 בצהרון התנאים לשיפור רווחה למחלקת, המקומי הועד של רשמי במכתב, פנייה תעשה במקביל



 
הועד ביקש מגילת למצות את כל האמצעים הקיימים בפני ההורים לשיפור המצב ע"י  .המדובר

 , וכן להעביר רשימת ליקויים מפורטת כולל תמונות הדורשות תיקון. פנייה למועצה

 צלילים גן מאחורי צמחייה:  הנושא .7

' ברח בתים ומאחורי ורנננים צלילים גן מאחורי הגדלה הצמחייה של גיזום נדרש: הדיון מהלך

 . יונתן

 כיוון כי לו ונאמר הנושא על תשתיות ממחלקת שרה עם שוחח כי עידכן אביטן אודל: החלטה

 .האביב בתחילת תתבצע הפעולה. במקום הגיזום את תבצע המועצה, המועצה של הינו שהשטח

 

 החשבונות למנהלת ט"שכ העלאת: הנושא .8

 העלאת מבקשת( מ"מע ללא) ₪ 500 על עומד החשבונות מנהלת של ט"שכ כיום :הדיון מהלך

 . (מעמ ללא) ₪ 600-ל הסכום

הוצג כי בעבר התשלום למנהל החשבונות היה גבוה בהרבה, ולאחר עזיבתו נמצאה  :החלטה

המנהלת הנוכחית שעבשה בשנתיים האחרונות בתעריף הנמוך משמעותית לעומת התעריף קודם. 

 .אחד פה מאושרת העלאהעומת הממוצע. גם לאחר ההעלאה מדובר בתעריף הנמוך משמעותית ל

 הותיק ביישוב בגבעה צמחייה: הנושא .9

 .הותיק שביישוב בגבעה הצמחייה את לגזום יש :הדיון מהלך

 .האביב לתחילת בסמוך במקום לעבודה ייכנסו היישוב של הגינון אנשי :החלטות

 הותיק ביישוב בייתיים אשפה פחי: הנושא .10

 פחי את משאירים הותיק באזור תושבים לפיה, מתושבת פנייה לדיון הועלתה :הדיון מהלך

 ולסכן לכביש לרדת הרגל להולכי שגורם דבר הצרה המדרכה על( הירוקים) הבייתיים האשפה

 .עצמם

 לפקח פניה תעשה כן כמו, החצרות לתוך פחיהם את להכניס לתושבים פניה יוציא הועד :החלטות

 .זה נושא לאכוף ניתן כיצד לבדיקה הסביבתי

 (יישובי חירום צוות) י"צח רשימת: הנושא .11

 תפקידים בעלי שיהוו מהישוב הנציגים ימתשר כלומר, י"צח רשימת את לעדכן יש: הדיון מהלך

 .חירום בשעת

 (22.2.2019) הבא בשבוע שישי יום עד מעודכנת רשימה יעביר מיכאלה רמי  :החלטות

 עבודה ותוכנית חזון בניית: הנושא .12

 היישוב תושבי יוזמנו בו" עגולים שולחנות" ערב קיום לדיון העלתה זאב בר יעל: הדיון מהלך

 בכל כמנחים ישמשו הועד חברי. רצונותיהם הבעת, היישוב לשיפור הקשורים נושאים לעלות

 סקר זה מסמך מתוך יופק בהמשך. שהועלו הדברים ריכוז ובו מסמך יגובש הערב בסיום. שולחן

 .היישוב תושבי לכלל שעלו הנקודות עם

 לעיון בנושא טיוטא, שבועיים תוך תגיש יעל. הציעה שיעל הראשונית בתכנית תומך הועד :החלטות

 .הועד

 .יישוביות וואטסאפ קבוצות: הנושא .13

 : הדיון מהלך

מעין הציגה בקשה לפתוח ערוץ תקשורת נוסף עם התושבים באמצעות קבוצת וואטסאפ כאשר רק 

)בדומה לקבוצה שנפתחה על ידי המועצה(. היתרון הוא אמצעי המנהלים יוכלו להעביר הודעות 



 
 הוואטסאפ מקבוצות באחת שימוש לעשות ביקשה גור שריתקשורת נוסף חינם וזמין במהירות. 

 חברי. משוטטים כלבים או כחוק שלא חנייה כגון מפגעים לפרסם מנת על הקיימות היישוביות

חלק  .בוואטסאפ התכתבות באמצעות תקשורת של ההשלכות את ובדקו בנושא דיון ערכו הועד

מחברי הועד התנגדו לשימוש הנידון בצורה שיש בה להאשים תושב זה או אחר במפגע בפומבי, 

 מודעות לגיטמית ואפקטיבית במיוחד להוביל לשינוי.  וחלק אחר חשו שמדובר בהעלאת

 :החלטות

 מדיה לרתום כלומר. היישוב על מידע יינתן בו, המקומי לועד ייעודית וואטסאפ קבוצת תוקם .א

 .לתושבים מידע העברת לטובת היישובי הפייסבוק ולדף לקהילנט נוספת

של  ניסיון על ההחלטה התקבלה נגד 3 מול בעד קולות 5 של ברוב בה הצבעה התקיימה .ב

 מפגעים של תמונות לפרסום ככלי גם בוואטסאפ שימושב )עד תחילת חודש אפריל(חודשיים 

  .(כחוק שלא חניה כמו) התושבים של להתנהלות הקשורים שונים

 תרבות ועדת: הנושא .14

 הועדה התנהלות כי ציינו הועד חברי, תרבות ועדת עם שעבר בשבוע שהתקיים לדיון בהמשך

 שבחים לועדת תרבות.יש להם רק ו ביותר מרשימה

  העצמאות יום: הנושא .15

  :הדיון מהלך

הועד מייל ובו היא הציגה את מה שעלה  )יו"ר ועדת תרבות( העבירה לחברי שירה מנשה .א

 בשיחותיה עם ישובים סמוכים:

  נציגות ועדות תרבות של הישובים כפר בן נון ומשמר איילון הודיעו כי אין להם

 מקומיות.תקציב לחגיגות יום עצמאות 

  נציגת כפר שמואל אמרה כי ממתינים לפגישה עם רותם אלקובי )מנהל מחלקת

תרבות, נוער וספורט(, אז יוודעו פרטים נוספים בנוגע לאירוע בכלל זה תקציב המועצה 

 לכל יישוב לטובת הנושא. בינתיים הם אינם מתכננים דבר.

 שוב ממתין להודעת תשובה דומה התקבלה גם מנציגת מושב עזריה לפיה כרגע הי

 המועצה על גובה התקציב.

, רק כדי לקיום ארוע הכולל במה והופעה במקביל שירה ביקשה הצעת מחיר מחברת הפקה

ללמוד מה העלויות הצפויות, היא ממתינה להצעה מהם אבל נאמר לה שההצעה תהיה סביב 

 אש"ח. 250

שתוכל לקבל מידע נוסף שירה מסרה כי היא תיפגש עם רותם אלקובי בשבוע הבא בתקווה 

ובכל מקרה צפוייה פגישה של נציגי ועדות התרבות מכל היישובים במועצה עם רותם בעוד 

 כחודש, שם יינתנו פרטים נוספים.

שרי גור שאלה האם לועדת תרבות תהיה התנגדות שחברי הועד המקומי ייקחו על עצמם  .ב

ת( השיבה שאין לועדה כל את ארגון האירוע. מעין שוורץ )בכובעה כנציגת ועדת תרבו

לאור פרק הזמן הקיים  התנגדות וכי חברי הועדה לא מעוניינים לקחת חלק בארגון האירוע

 והנתונים שהוצגו.

בחינת אפשרות שרי גור, אודל אביטן וקרן דביר ברקוביץ הציעו עצמם כנציגי הועד להחלטות: 

 ההיתכנות והעלויות והנושא יובא לדיון בהמשך בועד. תבדק  ארגון אירוע ערב יום העצמאות.ל

 



 
 הצופים: הנושא .16

חברי הועד דנו בנתונים שהציגו הצופים בשבוע שעבר ובבקשת הצופים לתוספת  מהלך הדיון:

חברי שנתית, וכן בצורך עתידי לתקצוב שימור ופיתוח המבנים הקיימים.  אש"ח 20-תקציבית של כ

הועד ציינו כי הם מכירים בחשיבות הצופים ליישוב, בהיותו עוגן חינוכי קהילתי, ואחד מעמודי 

הצופים . בנוסף זאת, מהפעילות בצופים 'נהנים' רק חלק מתושבי היישובהתווך של הקהילה. עם 

ש"ח שנתי מתקציב הועד )בנוסף לתקציב המתקבל מהמועצה ומועבר  48,800 -מתוקצבים כבר ב

הועד החליט כי כרגע לא נכון שינתן תקציב שנתי נוסף. עם זאת, סוכם כי הנושא . (ת הועדבאמצעו

, כולל בחינה של הצרכים העתידיים לתחזוקת המבנים יבחן מחדש בהמשך לפי צרכי הצופים

 הקיימים ו/או הרחבתם. 

 החלטות:

הצופים ולקחת יש לבחון את תכנית התעדוף שהצופים יגישו לשימור ואחזקה של מבני  .א

 בחשבון השקעות עתידיות של הועד המקומי במקום.

 התוספת התקציבית שהצופים ביקשו לא תנתן השנה. .ב


