
 
 

 פרוטוקול ישיבת ועד

 06.02.2020תאריך: 

, רמי מיכאלה, מיכאל בסנוב, שרי גור, אתי לוזוןאודל אביטן, ארז סגיאן, חברי ועד נוכחים: 

 מיכל גבע

 ענבל לב שריג נציגת ועדת ביקורת:

 מעין שוורץ סיכמה:

 

 סדר היום והחלטות:

 :תרבות תכנית עבודה ועדת .1

 .תרבות יו"ר ועדת -יפית אדרי :בהשתתפות

 :מהלך הדיון

ועדת תרבות התחדשה בחברות ועדה חדשות אשר החלו את עבודתן בשבועות  .א

 .האחרונים

וקרן בן  חברות ועדת תרבות הינן: יפית אדרי, מיכל גבע, שמרית דניאל, כרמית קריס .ב

 .נון

התכנית  .יפית אדרי הציגה בפני הועד תוכנית עבודה שנתית מפורטת ומדוקדקת .ג

 יות בחגים ומועדים לאורך כל השנה: מתמקדת בפעילו

 ארוחת בוקר  -יום המשפחה

 ופעילות לילדים.

 מסיבת פורים למבוגרים  -פורים

 וכן פורימון.

 הרצאה על נשים  -יום האישה

 פורצות דרך.

 פעילות  -מימונה ישובית

 קהילתית.

 זיכרון בסלון". -יום השואה"  טקס בארגון הצופים. -יום זיכרון 

 אירוע בערב יום  -יום העצמאות

 העצמאות.

 ארוחת ערב קהילתית  -שבועות

 חלבית.

 סטנדאפ  -אירועי טרום הקיץ

 לילדים, נוער ומבוגרים.

  הקנת סרטים בחודשי הקיץ עם

 פופקורן.

 סדנת בישול. -פעילות טו באב  קיום אירוע יישובי. -שמחת תורה 

 טברנה  -מסיבות למבוגרים

 יוונית

  כיתה פעילויות יצירה לילדים עד

 ג'.

, במסגרת 22.02.2020הפעילות הראשונה של הועדה לרגל יום המשפחה בתאריך  .ד

 פעילות זו תתקיים ארוחת בוקר קהילתית ופעילות לילדים.

חברי הועד התרשמו מהתכנון שהוצג, והודו ליפית ולשאר חברות הועד על נכונותן  סיכום:

 והתנדבותן.

 

 :פארק ליווד .2

 אביב כרמיבהשתתפות: 

 הדיון: מהלך



 
מעין שוורץ עידכנה את הנוכחים על פגישה שהתקיימה בשבוע שעבר בה השתתפו:  .א

העוזרת  -אופיר עלווהראש היחידה הסביבתית במועצה אזורית גזר.  -יניר שמילוביץ

נציג עמותת ליווד, אודל ו תושב קיבוץ גזר-האישית של ראשת המועצה, דיויד ליישמן

 יגי בית חשמונאי. נצ -אביטן, שרי גור ומעין שוורץ

במסגרת הפגישה נערך סיור בשביל ליווד הנמצא בטיילת התחתונה והמוביל לפסל 

שמעון התרסי. שם נידונו נושאים הקשורים לפיתוח השטח בעזרת תרומה כספית 

 שעמותת ליווד מוכנה להעניק לבית חשמונאי.

גזר. העיר עיר בקנזס ארה"ב אשר הינה אחות תאומה של מועצה אזורית  -ליווד  .ב

תרמה רבות למועצה לאורך השנים. בין היתר נתרם כסף להקמת טרסת אבנים 

בסמוך לכיכר הראשונה בבית חשמונאי. בעמותת ליווד אותה מנהל דיויד ליישמן 

אש"ח( אותם העמותה מעניקה לבית חשמונאי בתנאי שיוצג  15-נותרו כספים )כ

 פרוייקט שורשי, חינוכי.

התכנית שהכינה לשטח הפארק. התכנית שהוצגה הינה הציגה את מעין שוורץ  .ג

 ראשונית והיא מתמקדת בשני קטגוריות:

מתמקד בעיקר בגלישת הקרקע באזור שביל ליווד ולכל אורך -תכנון תשתית .1

הטיילת התחתונה. במקום נדרשת תכנית תשתיתית מקיפה אך היא אינה אמורה 

 בהמשך הישיבה. הנושא נידון בהרחבה להשפיע על שאר התכנון לפארק.

מעין הציגה תכנון ליצירת פארק שורשי וחינוכי השואב  -תכנון פינות חינוכיות .2

 רשים" בקיבוץ גזר. במסגרת התכנית:השראה מ"פארק שו

 דוגמת פינת הבדלה בפארק גזר. -יצירת גינת צמחים בעלי ריח )לבנדר, הדס וכו'( .3

 שיקום פינה קיימת המפיקה צל מגפן. -פינת צל .4

 בעזרת האמנית טלי ארצי.בני נוער  -סיפס בנושא החשמונאיםיצירת פ .5

בעזרת האמנית טלי ארצי )הקימה פסל דומה בני נוער  -יצירת דמויות בטון .6

 (.במסגרת פעילות בני מצווה בסמוך לגן השעשועים

 סיכום:

 הקמת פינות חינוכיות. הערכת עלותחברי הועד ביקשו לקבל  .א

בשבוע הבא יתקיים סיור בשטח בהשתתפות אביב כרמי, אופיר עלווה, דיויד ליישמן  .ב

 ומעין שוורץ ויבחנו הדרכים לקידום הפרוייקט.

 

 :גלישת קרקע באזור הטיילת התחתונה .3

 .אביב כרמיבהשתתפות: 

 מהלך הדיון:

ולכל אורך הטיילת התחתונה ישנה גלישת קרקע. סחף של אדמה גולש  בשביל ליווד .א

לכיוון הטיילת, גורם לחסימת הטיילת בבוץ, הוא מוריד מיציבות המבנים והמגרשים 

 וכיום כבר ניתן להבחין בשברים במגרשי הספורט.

גלישת הקרקע. הניסיון לא לפני כשלוש שנים הושקעו כספי תב"ר בניסיון לתקן את  .ב

 כיום יש גלישות קרקע מאזורים נוספים לאורך הגבעה.צלח ו

 אודל אביטן הכניס למקום קבלן אשר ניסה ליצור תעלה שתוביל את הסחף מנקודה .ג

 דיין ישנן גלישות קרקע.או רחב היקף שכן עאחת אך פתרון זה אינו ארוך טווח 



 
 הנושא יועלה ע"י אודל אביטן מול המועצה. סיכום:

 

 גיזום בגובה: .4

 אביב כרמי.בהשתתפות: 

 מהלך הדיון:

, תושבת הגבעה באזור הותיק 09.01.2020באסיפת התושבים שהתקיימה בתאריך  .א

 הביעה דאגה מעצי האורן הגדלים על הגבעה.

 גנן הישוב בדק והמליץ להוריד את גובה העצים. .ב

 חברי הועד אישרו הזמנה של מנוף לגיזום בגובה. סיכום:

 

 שדרת המייסדים: .5

 אביב כרמי.בהשתתפות: 

 מהלך הדיון:

אביב כרמי ומעין שוורץ הציגו תכנית להקמת שדרת עצים לכבודם של מייסדי הישוב  .א

בסמוך לכביש הכניסה המזרחי של היישוב. כלומר בסמוך למדרכה מכיכר תחנת 

 הדלק ועד לכיכר שבכביש גזר.

 במקום הוקמה מדרכה ע"י המועצה אך המקום אינו מוצל. .ב

 סיכום:

ועד הישוב החליט שיש להתחיל בהליכים מול המועצה במטרה שהאחרונה תממן את  .א

תאשר את התקציב לתשתית, הועד יממן התשתית הנדרשת לשתילה. באם המועצה 

 את העצים.

 נושא זה יובא בפני המועצה בישיבה משותפת עם הועד בחודש הבא. .ב

 

 גיבוי מצלמות בענן: .6

 מהלך הדיון והחלטות:

 המצלמות אינן מחוברות לאינטרנט ואינן מגובות בענן.במצב הקיים  .א

 מומלץ ע"י גורמי ביטחון לגבות את ההקלטות בענן. .ב

 סיכום:

 ש"ח. 150בעלות חודשית של עד  -חברי הועד אישרו גיבוי של המצלמות בענן .א

 ארז סגיאן יבדוק את העלויות הנדרשות לביצוע הפעולה.  .ב

 

 תוספת מצלמות: .7

 :מהלך הדיון

לאור אירועים ביטחוניים שונים שארעו בשבועות האחרונים ברחבי היישוב. אודל אביטן 

 הציע להסיט את התקציב שיועד לשדרוג גני שעשועים לטובת תוספת של מצלמות.

 סיכום:

חברי הועד ערכו הצבעה והוחלט להסיט את התקציב לשדרוג גני השעשועים להוספת  .א

 נגד(. 3בעד מול  4מצלמות בישוב )ברוב של 

 .שעשועיםתעשה פניה למועצה לשימוש בכספי תב"ר לשדרוג גני  .ב



 
יתואם סיור בהשתתפות ארז סגיאן, אבנר קריטי )חשמלאי המועצה( ומעין שוורץ  .ג

 לבדיקת נקודות חשמל אפשריות למצלמות.

 

 תחנות הסעה: .8

שרי גור הציגה בקשה מתושבת היישוב המבקשת להרחיב את השטח מהלך הדיון: 

 של תחנות ההסעה.המקורה 

 רמי מיכאלה יבדוק פתרונות לקירוי נרחב יותר.סיכום: 

 

 פינות גזם ופסולת גושית: .9

הועלתה הצעה להקמת פינות לריכוז גזם ופסולת גושית במספר נקודות  מהלך הדיון:

 ברחבי הישוב.

ההצעה נפסלה ע"י חברי הועד מהסיבה שמקומות אלה יהפכו למוקד להשלכת  סיכום:

 ולא רק במועדי פינוי גזם ופסולת גושית.פסולת 

 

 יום העצמאות: .10

 :מהלך הדיון

: כפר 424אודל אביטן עידכן בדבר פגישה שנערכה בין ראשי ועדים מישובי כביש  .א

שמואל, יד רמב"ם, עזריה, משמר איילון ובית חשמונאי. בנושא התאגדות לקיום 

 אירוע משותף בערב יום העצמאות.

הועדים בודקים את המשמעויות של קיום אירוע משותף אודל אביטן ושאר ראשי  .ב

 מבחינת אישורים ביטחוניים ועלויות כספיות.

 אודל יעדכן את חברי הועד בכל התפתחות בתכנון האירוע.  סיכום:

 

 יברילטור:דפ .11

 מהלך הדיון: 

 תושבת היישוב העלתה הצעה לרכישת מכשיר דפיברילטור יישובי. .א

 עיל מכשיר זה להיות בעל הכשרה מתאימה.מבדיקה שנערכה נמצא כי על מפ .ב

חברי הועד ציינו כי ידוע להם כי יש ברחבי היישוב אנשים בעלי הכשרה מתאימה וכי  .ג

 ישנם דפיברילטורים ביישוב )כמו בבית הכנסת(.

 סיכום: 

 ייערך מיפוי של בעלי הכשרה להפעלת המכשיר .א

 יערך מיפוי של מכשירים הקיימים ביישוב. .ב

 סעיפים א' וב' יוחלט כיצד להמשיך.רק לאחר מיפוי  .ג


