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      114פרוטוקול ועד מקומי מס'  

 29. 21.6מיום 

 נוכחים: אליעזר לנדסמן ,רפי תדהר, אלון בלחסן, שלומי לוי, גיא זקר, ניסן כנפי 

 רותםאיציק סלובודיאנסקי, אבי אטיאס, עומר סובול , גיה  

   יעל יעקבחסרה : 

 מספר אמהות הצטרפו באמצע הישיבהמיקי לב יואב פז,אורחים: 

 

 הוקרה ליואב פז

הועד מלא הערכה ומעניק ליואב פז תעודת הוקרה על תרומתו בגילוי  

 תקופה בצור משה. שהתגוררסיפורו של חלל צה"ל יהוה קזס 

יואב לקח על עצמו מסע לחשיפת האמת מאחורי סיפור נפילתו.   •

דאג לשינוי מול משרד הבטחון  והכרת סיפורו של יהודה קזב לבני 

 המשפחה שלו.

 

 

 2020דו"ח 

 2020רואה החשון גרזים לתקציב הועד המקומי מצורף 

קיימת ירידה גדולה בהכנסות  החשבון אלעד גרזים הציג את הדו"ח: רואה 

 עקב שנת הקורונה, המאזן מאוזן. 

אליעזר: תוצאות הדו"ח מדברות בעד עצמן, רוצה להביע את הערכתי 

על ניהול נכון של תקציב הועד ושמירה על  ולצוות שאיתו. לגזבר שלומי לוי 

 הכסף הציבורי. 

 

 הצבעה: כולם בעד

 

 

 מנהל בטחון חדש  -יהודה רוט

יהודה הציג עצמו מול חברי הועד, עדכן כי נכנס לפני חודש לתפקיד   •

 בימים אלו את התפקיד יחד עם ועדת בטחון. בונה 

יהודה תיאר את ההתעסקות היום יומית, תנועה בבית הספר, נוער.   •

תיעוד בקלסר של כל מקרה. שיתוף עם הכוחות באזור ופרסום ידע  

 קבוע לתושבים..

•  

 

 

 

 

 

 



 הצבעה: כולם בעד 140הצבעה  על אישור פרוטוקול  •

 2022צו המיסים  •

 מצורף 

 הועד הוצג בפני 

 הצבעה: כולם בעד

 העלאת אחוזי מישרה  –דור חכמון  •

דור משמש כרכז מועדוני הנוער כשמונה חודשים. הילדים וההורים מרוצים  

  50%מאוד מתיפקודו בשטח. ועדת נוער מבקשת להגדיל את מישרתו מ

משרה וזאת כי הוא לא מצליח לתת מענה מיטבי בשעות  75%משרה ל

 הנתונות היום.

 ₪ ברוטו .    1900העלאה המוצעת היא של 

 ההצבעה היא עבור דור חכמון בלבד )ולא למשרה זו באופן קבוע( 

 

 

 הצבעה: כולם בעד

 עדכון נוער  •

ליאורה עדכנה שכרגע אנחנו ללא רכז גיל יכון, מקווים למצוא מועמד   •

 בתקופה הקרובה.

צוות ועדת נוער ערך סיור תשתיות במועדוני הנוער לקראת הקיץ, יבנה  •

 . הלוועדהצעה ויגיש 

 

 הצבעה: כולם בעד

 

 שער מיכלים  •

גיא עידכן כי נערכה ישיבה בנושא בעיית התנועה בבקרים ברחוב הבנים.  

הועדה איתרה כי הבעיה המרכזית היא הקושי של ילדים לחצות במעבר  

 החציה במקום. 

הוחלט להעסיק בן נוער בתשלום שיעמוד לצד המעבר ויסייע בשעות  

 העומס בבוקר לחציית הילדים במקום. 

 יש לבחון אופציה למעבר חציה נוסף באזור פלורנטין  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 לטיפול גיה בסיור תנועה 

 עדכון מכרז צהרון 

 הוגשו ארבע הצעות, אחד פרש עקב סיבות אישיות. 

 המגישים, בשבוע האחרון פרש עוד מציע. נערכו ראיונות לשאר 

חברה הפועלת במספר רשויות. -קיטו מרום-לאחר פגישות נוספות נבחר 

 , ולאחר מספר פגישות "קיטו מרום" נבחרו.  נבדקו ממליצים באופן אישי 

 . תיק החברה וכל מידע פתוח לציבור במשרדי הועד 

 

 

 

 

 

 

 

 



כי ההחלטה אינה פתרון  םההורים שהגיעו לישיבה הביעו את תחושותיה

הולם מבחינתם, דאגה לילדים, לדעתם השיחה עם הועד התנהל בצורה 

 שאינה עקבית .

הוסבר כי ההתנהלות הינה לפי חוק, ומי שאינו מגיש לא יכול לזכות, הועד  

רואה את טובת הילדים בראש מעיניו ודואג למצוא את הפתרון הטוב  

 ביותר.

טון החוק, כי תהליך המכרז התקבל פה  עומר הדגיש כי יש לשמור על של

אחד בועד אך לטענתו תהליך גיבוש המכרז צריך היה לפעול אחרת, מן  

הראוי לדעתי כחבר ועד לעדכן ולשתף במהלך התהליך ולהציג את המכרז 

 טרם יציאתו לחברי הועד. 

כינוסה של ועדת מכרזים צריך ליידע בו את הועד, ביקשתי לקבל עדכונים 

 קיבלתי.ולא 

   רותם רשמה: גיה

 


