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     134פרוטוקול ועד מקומי מס'  

  

 ZOOMישיבת   20.12.22מיום 

 גיא זקר ,נוכחים: אליעזר לנדסמן ,רפי תדהר, שלומי לוי, אלון בלחסן
 סלובודיאנסקי, גיה רותם    איציק 

 עומר סובול, יעל יעקב, ניסן כנפי,  אבי אטיאס: יםחסר
 אורחים: ליאורה ארבל, רגולה אלון, מיקי לב 

  

 נושא   המשך טיפול 

 עדכונים   

עקב עליה  ZOOMהישיבה התקיימה ב-קורונה  •

בתחלואה ביישוב . על מנת להימנע ממפגשים 

 .ZOOMנשתדל לקיים ישיבות ב בתקופה זו

נצא להסברה מקיפה ביישוב בנושא שמירה על כללי   .1

 התו הסגול.

 בשלב זה אין מפגשים ופעילות.  –נוער  .2

שינוי בהחלטות,   איןבשלב זה  -עגלות קפה במושב •

 הנושא נמצא בבדיקה. 

חוזה השכרה של המקום מסתיים, -חלבמבנה טיפת  •

היום יש שם חדר שהוא חנות וקליניקה. לאחר בדיקה  

משפטית יש לפתוח את נושא הקליניקה לציבור. אנו 

 נערכים לחוזה שעתי.

בימים אלו עובדים על   -גן שעשועים בדשא הגדול •

שיפוץ הגן. במקביל להכנת החומר לטיפול בגן טלי  

 והכנתו להצגה בועד.

 מצורפת מצגת  

 

 

 

 2021+צפי הכנסות 2020הכנסות  

לאור המצב חלה שלומי הציג את הערכות ועדת כספים,       •

ירידה בהכנסות השנה והצפי שלנו לשנה הבאה מפורט 

ירדו   ההוצאות  בחשבון שגם  לקחת  יש  זהיר.  והינו  כאן 

 .בהתאם, עקב הקורונה



והצהרון   • ממרץ  כולו  כמעט  מושבת  החוגים  מפעל 

 עובד חלקית. 

הגברת הכנסות לשנה הבאה, מוצגות כאן מספר   •

 אפשרויות לבדיקה. 

אליעזר הודה לועדת כספים, ציין כי יש חלומות   •

ורצונות של התושבים, ונקווה שנוכל לממש יותר  

 ולמצוא דרך להגדיל הכנסות.

אלון הציע לבדוק מול המועצה את נושא גביית  •

לחסוך את  הארנונה דרך הועד מלואה על מנת 

 ום לחברת הגבייה.יהעמלה שמשולמת ה

איציק סלובודינסקי נציג המליאה הסביר כי למועצה  •

והוא    2021יש חוזה עם חברת הגבייה עד אמצע 

יבדוק את הנושא מול מאיר שביט גזבר המועצה.  

ציין כי למועצה יש בעיה להוציא מעצה שליטה על 

 הכסף.

לאישור   2021סוכם כי ועדת כספים תכין את תקציב  •

הועד, בסיום הכנת התקציב תזומן ישיבה מסודרת 

 לנושא  

   

   

 

 מצורפת מצגת 

 

 

משרד, הנהלה וכלליות, אחזקת מושב, אחזקת מבנים 

 חוגים וצהרון 

מצגת פעילות הועד בנושאים הבאים:   גיה הציגה את

משרד, הנהלה וכלליות, אחזקת מושב, אחזקת מבנים 

 . חוגים וצהרון 

• . 

 חזרה לעבודה , ונאחל לה החלמה מלאה. חנה  •

חלק ממבני הועד ישנים מאוד וצריך לבנות תכנית  •

 איך לתחזק אותם. אולי לשלב עבודת נוער.

אליעזר ביקש להודות לגיה ולצוות המשרד אשר  •

פועל באופן שוטף ונותן שירות מצויין לתושבי  

המושב לרבות בתקופה המאתגרת שאנחנו עוברים  

 כעת.

 

 

 

 



 מצורף מתווה גושי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גיה וציון יעקב  
 הכנת תכנית 

 
הצבעה על יציאה 

  -הצביעו בעד : טלפיילו
  גיא, אליעזר, שלומי,

 רפי.  אלון,
 
 

 מתווה גושי וגזם 

 גושי 

קיימת . איסוף פסולת גושית מהבתים נושאגיה הציגה את 

אופציות , המצב הנוכחי או המצב של איסוף מהבתים  2

ביקוש נרחב של התושבים, המועצה מאפשרת לנו ,קיים 

 ולחזור ממנו במידה ונחליט שלא מעוניינים.   טפיילולבצע 

רפי העלה את הבעיה הקיימת בבוסתן, הדגיש כי יש  

 .  פתרוןלמצוא 

התקיים דיון על המשמעויות וההשלכות של מעבר לאיסוף  

 מהבתים , יתרונות וחסרונות.

 גיש כי תיכתב תכנית עבודה מסודרת.דאליעזר ה

איציק, נציג המליאה ציין כי לא צפויים שינויים בכמויות  

המשאיות. לשאלת שלומי אם ניתן לבקש הגדלה קבועה 

 לא ניתן. בכמות המשאיות השיב איציק כי 

בתחילת ינואר לאחר כתיבת תכנת   טההצעה לצאת לפיילו

 עבודה מסודרת של גיה עם ציון יעקב. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

, אלון לטיפול: גיה    

  

אליעזר,  : הצביעו בעד
 רפי.  שלומי, גיא, אלון,

 

 גזם

 גיה הציגה את ההצעות למתווה בנושא הגזם.

אלון תושבת המושב הדגישה וחידדה את הנושא כי  רגולה

 נגיש לתושב. פתרוןיש למצוא 

גיא הדגיש כי אופציית שדרוג הפינות היא יקרה , לכן מציע  

 להמתין עם השדרוג עד מיצוי הפיילוט בגושי. 

אליעזר ציין כי נושא הגזם שונה מהגושי, לרוב התושבים יש  

ל בצורה  פינה במרחק סביר. השיפוץ המתוכנן מגדי

פינות לטובת נגישות נוחה יותר. לא  את  המשמעותית 

 . חושב שאיסוף גזם מהבתים יהיה נכון

 לבחון אופציה למיקום עוד פינות ברח' פלורנטין.  יש

רפי  ציין כי הפינוי הוא בעיקר של גננים שלא מקפידים על 

זריקה בתוך העמדה, הציע להעמיד טרקטור של הועד 

 א.בתשלום של התושב לנוש 

 :  אליעזר העלה להצבעה

 ולשפצם  להשאיר כרגע את פינות הגזם הקיימות .1

 לבחון את נושא המגרסה  .2

 כגון: משאית גריסה. לבדוק מול המועצה בחינת חלופות .3

 לבחון הקמת עמדות נוספות בפלורנטין  .4

 



באיסוף הגזם  לבחון איך ניתן לסייע לתושב באופן  .5

 מהבית

 אושר 

אליעזר,  : הצביעו בעד
 רפי.  שלומי, גיא, אלון,

 

 132אישור פרוטוקול 

 133אישור פרוטוקול 

 

 אושר

אליעזר,  : הצביעו בעד
 רפי.  שלומי, גיא, אלון,

 

צוות חילוץ ובטחון קהילתי, סיוע ל₪ ל 3,000אישור העברת 

בהמשך לבקשת איציק סלובודיאנסקי וקרלוס בישיבה 

 הקודמת.

 

 אושר

אליעזר,   : הצביעו בעד
 רפי.  שלומי, גיא, אלון,

 

 קרלוס קנטרביץ': אישור יו"ר ועדת בטחון 

שנה   19יליד ארגנטינה.   53קרלוס הציג את עצמו: בן  

במושב ומתנדב פעיל לאורך כל השנים במתמידים. היה סגן 

של רפי לוי שנים ארוכות, סגן מפקד כיתת הכוננות בלב 

רצון לתרום השרון, מתעסק בתנועה ובבילוש. מגיע עם 

 ולסייע. 

 

 אושר

אליעזר,  : הצביעו בעד
 רפי.  שלומי, גיא, אלון,

 

 אלון בלחסןיו"ר ועדת חזות פני המושב אישור  

כחלק ממדיניות הועד הרואה את חזות המושב כאחד  •

הנושאים המרכזיים בשנים הבאות תשונה שם הועדה  

 ואלון יהיה יו"ר הועדה  "לוועדת חזות פני המושב" 

 ובנוסף , תקציבה יגדל ביחס לשנה הקודמת. 

בנוסף , פרויקט השביל ההיקפי במושב ינוהל ע"י אלון   •

 בלחסן.

•  

יוקם צוות לניהול הפרויקטים בראשות יו"ר הועד בשיתוף   •

אלון, רפי ושלומי שמטרתו לתכלל את כלל הפרויקטים 

הארוך ולהביאם לאישור הועד מידי רבעון)או   חבראיית הטוו

 בכל זמן שיידרש(
 

 

 

 

 רשמה: גיה רותם


