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 סדר היום:

 :מגרש כדורגל סינטטי .1

 לירון ושגיא ניניו סתר.תתפות: שבה

   מהלך הדיון:

הסינטטי הנמצא בסמוך  שגיא ניניו סתר העלה את נושא השימוש במגרש הכדורגל .א

לבית הספר "שדות איילון". לדבריו, פעמים רבות כשהוא וחבריו מגיעים לשחק 

במגרש הם נתקלים בקבוצות אחרות שמשחקות במקום או שלאחר זמן מה מגיעה 

 קבוצה ודורשת לשחק במקום.

 שגיא מבקש לדעת כיצד מתבצעת קביעת התורים לשימוש במגרש. .ב

הינו מגרש ציבורי שהוקם ע"י המועצה וגופים נוספים, מכיון אודל השיב כי המגרש  .ג

שהוא נמצא בבית חשמונאי המועצה נתנה לועד הישוב לנהל את התורים של 

 המבקשים להשתמש במגרש.

 :הועד חלטותה

ישנן מספר קבוצות  -אודל קובע את התורים בהתאם לבקשות שמועברות אליו

קבוצות שמבקשות באופן חד פעמי. אודל שמשריינות באופן קבוע את המגרש ויש 

 הוא זה המנהל את התורים ויש לפנות אליו בבקשה לשריון המגרש.

 

 :תיקוני תקציב .2

   מהלך הדיון:

מעין ואודל עידכנו את חברי הועד בשני נושאים שידרשו את תיקוני התקציב של  .א

 הועד:

עין ביצעה בדיקה של כלל הנכסים בישוב )בתי תושבים( ע"פ נתונים מ נכסים: (1

שהתקבלו מהמועצה. בבדיקה נמצא חוסר התאמה בין סך המ"ר הישובי העולה 

חושבו ההכנסות ועל פיו מהנתונים לסך המ"ר הישובי שהתקבל מהמועצה 

 לתקציב.

גודל לשטח שנמצא בבדיקה הינם בסדרי השטח שקיבלנו לחישוב ההפרשים בין 

של הישוב בעשרות אלפי אשר מקטין את ההכנסות בפועל  נתוןשל אלפי מ"ר, 

 ש"ח.

שאינם  גבוהים מהרגילהתקבלו חשבונות מים של הגינון הציבורי בסכומים  מים: (2

 הגיוניים ואינם תואמים את המצב בשטח.

אחראי סיור לבדיקת המונים עם  ביצעהוכן מעין קיימה פגישה עם מחלקת גביה 

 במקביל מעין בדקה באופן פרטני .הפקח של מחלקת תשתיותהגינון בישוב ועם 



 
 ,חיובים כפולים טעויות בחיובים ובחישובים כגון: . בבדיקות נמצאוכל חיוב

המועצה לא עידכנה את עלות המים המגיעה לנו לפי רשות חישובים מוטעים וכן 

 מוזלת לגינון ציבורי(. ת)עלו המים

 נראה שיש להגדיל את הסכום שיוקדש בתקציב לנושא המים. יחד עם זאת,

הנושאים הועברו לבדיקות של גורמים במועצה ובתקווה שבימים הקרובים יהיו  .ב

 תשובות וניתן יהיה לדעת במדוייק מה יידרש בתיקון התקציב.

 אש"ח. 150-נכון ליום הישיבה השינוי בתקציב ידרוש תיקון הפרשים בגובה של כ .ג

 הועד:החלטות 

תשובות מהמועצה ויסוכמו הועד יתכנס לדיון ייעודי בתיקוני התקציב לאחר שיתקבלו  .1

 הנושאים שלעיל.

ת גינת ועד כמו הגדלהקציבי קטים מתויייקודמו פרא תקציב מעודכן לעד לגיבוש  .2

 ת מחסומים לחניה על המדרכות וכו'.הכלבים, התקנ

 

 :פרוייקט ייצוב קרקע במגרשי הספורט .3

   מהלך הדיון:

אודל עידכן את חברי הועד כי הוא ביצע מספר פגישות עם מחלקת תשתיות ומנהל  .א

 הפרוייקט לייצוב הקרקע במגרשי הספורט.

 בשבועות הקרובים תתבצע פגישת הנעה לפרוייקט והפרוייקט ייצא לדרך. .ב

בזמן העבודות במקום לא ניתן יהיה להשתמש במגרש הכדורסל ובמגרש הטניס.  .ג

 תצא הודעה מסודרת לתושבים וכן המקום יסומן בשלטי אזהרה.

 

 :תשלומים באשראי .4

   מהלך הדיון:

במערכת הגביה של הועד. הפקת הקבלות תרבות יתבצע באשראי בלבד התשלום לאירועי 

 תעשה דרך המערכת.

 

 :סיפור מקומי .5

   מהלך הדיון:

 מעין הציגה לועד את פעילות "סיפור מקומי" וסיפרה על פגישתה עם החברה. .א

מעין הציגה לועד את הצעת המחיר שהתקבלה ליישום מערכת "סיפור מקומי"  .ב

 בבית חשמונאי.

 :החלטות הועד

 הרעיון אך בשלב זה אין תקציב לפרוייקט.אהב מאד את הועד  .א

גבע הציעה לשלב רעיון מסוג זה באתר הישוב. מעין עידכנה שכבר החלה בכך אך  מיכל .ב

 נדרשת עוד עבודה רבה של תיעוד.

 

 :מועדון .6

   מהלך הדיון:

 המועדון דורש תחזוקה שוטפת ובנוסף מספר שיפוצים נוספים:



 

 יש לשפץ את המטבח ולהחליף ברז 

  להחליף את דלת הכניסה של המועדון.יש 

 .יש לסדר את מושב האסלה בשירותים 

 .יש לבצע צביעה של המועדון אחת לשנה 

 החלטות הועד:

 יש לבקש הצעות מחיר לשיפוצים הנדרשים.

  ישוריין תקציב שנתי לטובת תחזוקת המועדון

 

 :התקנת מצלמות במרכזי המיחזור .7

   מהלך הדיון:

 למרכזי המיחזור בישובים השונים ובכלל זה בית חשמונאי.המועצה רכשה מצלמות  .א

 התקנה או אחריות.  ההרכישה לא כלל .ב

המועצה פנתה לועד בשאלה האם הישוב מוכן להתקין ולתחזק את המצלמה על  .ג

 חשבונו או להמתין להתקנת המועצה.

 :החלטות הועד

יישום חוק  הועד החליט שיש להמתין להתקנה ע"י המועצה או להחלטות שיתקבלו עם

 השמירה.

 

 :יישום חוק השמירה .8

   מהלך הדיון:

אודל עידכן כי המועצה מביאה חברה שתבצע סקר ביטחון ואבטחה ברחבי המועצה,  .א

בשטחים שבאחריות המועצה. אודל יפנה לחברה שתבצע סקר כזה גם בשטחים 

 שבאחריות הישוב,זאת על מנת למפות את צרכי הביטחון והאבטחה הנדרשת.

 גבייה, יישום, יציאה למכרז וכו' תעשה בליווי משפטי -מהלך בנושא חוק השמירהכל  .ב

 .חיצוני שאינו קשור לוועד או לתושבי הישוב

 כל הוצאה מקופת כספי השמירה עוברת מעקב וביקורות של המועצה ומשרד הפנים. .ג

 ומנוהלת כתקציב נפרד מהשוטף.


