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  28פרוטוקול ועד מקומי מס'
 15.2.19מיום 

 גיה רותםזקר, שלומי לוי, גיא  אליעזר לנדסמן, אבי אטיאס, יעל יעקב, עומר סובול,נוכחים: 
 חסרים: רפי תדהר, נואית בלטרן, ניסן כנפי

 

 אחריות ביצוע נושא

הישיבה נפתחה באירוע פרידה מחברי ומתנדבי הועד 

הקודם. נפרדנו מחברי הועד היוצא, מרפי לוי הרב"ש 

ומקרלוס סגנו. מירון אביב נציג המליאה היוצא ומעמית 

 שפיר.

 נאמרו דברי תודה, חולק שי אישי וארוחה קלה

 

 אליעזר פתח בעדכונים: •

מרכז מסחרי: נערכו שני מפגשים עם המועצה, לועד יש  •

אינטרס כי תשמר איכות החיים של תושבי הרחוב 

הסמוך. כרגע המועצה אתנו בנושא ודורשת מהקבלן 

 מענה לבעיות. 

הזמן אינו פועל לטובתנו. יש לבוא מידית בדין  -השצ"פ, •

 ודברים עם היזם ולא לחכות.

את מתקני  תדימיילקבל מבחינת אספקת ציוד ניתן  •

 הכושר

מבחינת בטיחות יש לבצע את נושא סגירת האדנית  •

 במילוי )עומר(

 אני מציע להוסיף ליזם גם מתקן נוסף בגבעה )שלומי( •

מחייב חשיבה כיצד אנחנו הופכים אותו למקום גן טלי  •

זוהי  –אשר יתן מענה לצרכים המשתנים של התושבים 

 . )אליעזר(משימה חשובה לשנה"ע הנוכחית

 

 מצורפים סיכומי המפגשים

לגבי המרכז המסחרי יש להוציא מכתב המביע התנגדות  •

של הועד לפתיחת המקום בשישי ושבת והתנגדות 

 לרוכלות

 בטיפול גיה להעביר למועצה

להוריד ממקומות ציבוריים,  21שלטי בחירות לכנסת ה •

 להוציא הודעה לתושבים על המקומות המיועדים לכך

 בטיפול גיה 

 בטיפול עמית שפיר,שלומי וגיה .תקציב סיימנו את ההכנה יועבר למועצה •
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גזם, הנושא עלה בכמה אופציות בשבוע האחרון  •

המועצה. הוצגה תכנית ואחריה הוצגה תכנית חלופית. 

נגלות כל יום א'. יש דרישה 4במושב שלנו יש כיום  

לצמצום כמות הגזם מהמועצה.. כרגע ההצעה  

מושב יהיה "בנק" אישי של אי המסתמנת היא שלכל 

ניצול שבו יוכל להשתמש למקרים חריגים. על הועד 

להשקיע במצלמות ולהעביר למועצה למטרת קנסות. 

 דוח שיתקבל ע"י הועד הכסף יועבר לועד.

יש חוק וחייבים מצלמות על מנת לאכוף -גזם חקלאי  •

אותו. כי במושב יש לא מעט חקלאים שזורקים. יש לוודא 

 הכסף אכן יחזור למושב.במליאה ש

 

תמלול הקלטות, יש לרכוש מכשיר הקלטה להקלטת  •

ישיבות ועד. סיכום ישיבה שיוצא הינו סיכום ולא תמלול 

 .הישיבה

 גיה לקנות מכשיר הקלטה

מתנדבי כיתת הכוננות, יש לבדוק אופציות ביטוח עבורם.  •

 מה מתיר החוק

תבדוק עם גורמי הביטחון ועם  גיה
 יועצים משפטים

כלבים וחתולים בעיה קשה בצור משה, ייבדק מול  •

המועצה מה נעשה. יש תגבור כרגע של הפקח בשטח 

כמה בנושא. המועצה נתבקשה להעביר מייל של פירוט 

 . הועד יפרסםוכמה קנסות ניתנו נתפסו עד היום

 לתושבים את הפרטים

 

לבצע עיקור בלבד. המועצה מקצה בנושא חתולים ניתן  •

חתולים. בשנה הקודמת הועד   13שנה כמות של חצי כל 

מכספי הועד.צריך לגבש החלטה מה ניתן  15מימן עוד 

חתולים בשנה אינו  30לעשות כי ברור שעיקור של 

 אפקטיבי.

בטיפול גיה בחינת הנושא ומתן 
 הצעות לפתרון

לגבי המרכז במסחרי צריך למזער נזקים ברור שהוא  •

, בטיחות, וחניה שהם חשובים קיים ויש נושאי אשפה 

 ביותר.

לגבי הגזם אכן צרילך לחדד נהלי אכיפה ולשים מצלמות  •

על מנת לפתור בעיות. חייבים לחשוב מחוץ לקופסה מה 

 הפתרונות הנוספים.

 הגברת הכנסות מסכים שיש לקדם נושא זה •
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א לאגודה עם רשימת רצונות ולשבת איתם מה יש לבו •

 ניתן לעשות. אני מבקש להיות חלק בישיבה זו.

חשוב ומכובד הפרידה שקיימנו פה ואני מצר על מי שלא  •

 יה יכול להגיע )אבי(ה

. יעל עדכון נוער: עודכן במועדון חיילים אינטרנט אלחוטי •

 ועדת נוער נכנסה לעבודה מעמיקה במגוון נושאים. עדכון

 .בישיבות הקרובות

 אני תומכת מאוד בנושא האכיפה לגבי הגזם )יעל( •

 

ועדת נוער קראתי את הסיכום, נושא היעדים קריטי ולא  •

 מקצועי לדעתי. ועדת נוער צריכה להציג יעדים לועד.

יש להציע שנציג מועד האגודה יקח חלק בועדת ביטחון  •

 )גיא(

 

השבוע ישיבה, איך אנחנו מסתדרים ללא  היתה -בטחון •

 התוספת שלא אושרה. הוחלט על מס' משימות ברזל

 גם אני מבקש להיות נוכח במפגש עם האגודה )עומר( •

 מצורף סיכום ישיבה

 אליעזר

נפרדנו מהועד הקודם, זו הערכה למי שנותן, מתנדב  •

 ומשקיע. אני גאה בזה .

במקביל יש לנו  מידי ריבעון יוצג סיכום ובקרה תקציבית. •

 טבלת משימות שאנחנו עובדים מולה.

ישיבות ועד יתקיימו אחת לחודש בשבוע הראשון לכל  •

ודש פעם בשלישי ופעם בשישי. לו"ז שנתי יועבר ח

 לחברי הועד

אני לא צופה שיקרה משהו בנושא. -נושא אולם בספורט •

יש גם בעית מקום וניוד. על האולם הספציפי הזה אין 

וי מיקום. יש להגיע להחלטה אם אפשרות של שינ

הולכים על אופצית קירוי מלא או מחכים לאולם עתידי. כי 

החלטה  אם קירוי כנראה כבר לא נזכה אחריו לאולם

 תתקבל בישיבה הבאה

נושא ועדת פרט וקהילה ידחה לדיון בפעם הבאה )נושא  •

 התקשור יהיה חלק מעבודת הועדה(

 
 
 
 
 

 באחריות גיה

החלטה על פתיחת חשבון נוסף לועד על מנת להפריד  •

. מורשי החתימה בחשבון: את כספי השמירה מהחוגים

כולם הצביעו פה אחד על 
 אישור
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 תם:גיה ר עיסקותומורשות  שלומי לוי ואליעזר לנדסמן

 ומירב פישמן

באותם  הסכם לשנה נוספתחידוש  –משרד עורכי דין  •

תנאים , הומלץ לאור שביעות הרצון מהעבודה מול 

 המשרד ומהתנאים הטובים שהושגו בהסכם המקורי

כולם הצביעו פה אחד על 
 אישור

 
 

 גיה -רשמה 
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