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    412  פרוטוקול ועד מקומי מס'
 

 21.7.20מיום 
איציק  גיא זקר,  ניסן כנפי,  יעל יעקב,, עומר סובולרפי תדהר, שלומי לוי ,אליעזר לנדסמן, נוכחים: 

   סלובודיאנסקי, גיה רותם 
 אלון בלחסן אבי אטיאס,נכח בחלק מהפגישה: 

 צהרון 

 אליעזר 

 2009משנת הצהרון מופעל בצור משה 

  לבדוק אתמספר חברי ועד   ביקשולפני כחודש וחצי 

שנערך עם מפעילת הצהרון והנושא  החוזה תקינות  

 לבדיקת היועץ המשפטי.  הועבר

התקיימה פגישה עם היועץ המשפטי וממתינים  

 לחוו"ד שלו

תאריך פתיחת השנה מתקרב, אנו שמים את טובת 

התושבים לנגד עינינו ועלינו לקחת את ההחלטות  

 הנכונות. 

 

רפי ציין כי ניתן להבין לאחר שיחה עם היועץ  

המשפטי כי ככל הנראה נפלו פגמים בהתנהלות מול 

הצהרון ואני כחבר ועד לא אתן יד  לדברים שקרו לא 

כי העו"ד לא נכח   )יצוייןתלפי אמות מידה מקובלו

לא נאמרו  אמר כיבפנייה אליו בנשא בישיבה , 

חוו"ד שתוגש לוועד  הדברים על ידו והדגיש כי  

אני   ותקבע האם נפלו פגמים כאלו או אחרים(.תפרט

, להמשיך ולהפעיל את הצהרון  מבין כי החלטה שכזו

ת ע"י היועץ  למען התושבים תוכל להיות מוגנ הקיים

נה לפגוע בצהרון, אנו שבעי רצון  המשפטי. אין לנו כוו

ממנו כל עוד הוא מופעל במנהל תקין. אני חושב 

 

 

 

 

חידוש חוזה הצהרון לשנה   בעד

  :נוספת במסגרת החוזה הקיים

יעל, שלומי, אליעזר, גיא, ניסן, 

 , עומר אלון   ,רפי
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שנכון יהיה לתקף את החוזה לעוד שנה. ותוך כדי  

 לגשת למכרז. 

 לכן אני חושב שניתן להצביע בעד חידוש.

 

עומר ביקש להדגיש שלא ישתמע כי יש מי מבין  

 חברי הועד שאינו רוצה להקפיד על החוק. 

המשך הפעלת הצהרון של הלן לשנת  הצבעה בעד 

 .במתכונת של היום אתשפ" 

 

אליעזר ציין שהוא גאה לפעול בועד ששם את 

ורואה את  פועל באחריות רבה  , המחלוקות בצד

 טובת המושב לנגד עיניו

 ריבית 

עפ"י חוק ועד מקומי חייב לגבות ריבית על תשלום  •

 שמתעכב. בעבר ועדים קודמים לא גבו ריבית. 

נצביע כרגע מבקש לאשר אי גביית ריבית בשנה זו , •

עד סוף שנת  לגבות ריביתעל המשך ההחלטה לא 

2020 

 הצבעה:
בעד: יעל, אליעזר, שלומי, אבי, 

גיא, עומר, ניסן, רפי )אלון  

 נעדר מההצבעה( 

 תעסוקת בני נוער

ועדת   פרויקט העסקת בני הנוער בקיץ מטעם הועד+ •

יניב בחר את   לוט בשלב ראשון.ינוער מתקיים כפי

 לוט לפי החלטה שלו.יהמשתתפים בפי

לאור העובדה כי קיים מנעד של נערים בכלל  •

ותעריפי השכר מינימום שונים בכל גיל  הגילאים 

  שקלים לשעה 25נבקש לשלם שכר אחיד של 

שלומי ציין שהפרויקט מצוין אך יש להגדיר תקציב   •

 עבורו ולהתכנס למסגרת תקציב. 

 הצבעה בעד העלאת שכר: 
שלומי, אבי, גיא, בעד: יעל, 

עומר, ניסן, )אלון,רפי ואליעזר 
 נעדרו מההצבעה(
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השכבה וליידע על  אבי ציין שחשוב לפרסם זאת לכל  •

קיום הפרויקט. על מנת למנוע תחושת אי נעימות של 

 הורים וילדים שלא ידעו על קיום הפרויקט. 

עומר ביקש להזכיר שהרעיון לפרויקט הגיע משיח   •

שהתקיים בנושא הנוער עם הציבור ויש להמשיך 

 בשיתוף ושקיפות על מנת לקבל עוד רעיונות. 

 עגלות קפה

בשלב זה נדרש הועד להצביע לגבי מיקום העגלות  •

: ויצמן ביקשו להפעיל עגלה בסמוך שבשטח ציבורי

ביקשו להעמיד   לבית הנוער, גיא זרח ואיל ינקוביץ

 עגלה ליד בית הראשונים

 העגלה השלישית של הגר בלחסן היא בשטח פרטי.  •

שעות פעילות, לאחר דיון הוחלט כפיילוט להתחיל  •

בשלושת החודשים הראשונים במתן אפשרות לעבוד  

בוקר ואחר הצהרים )לא כולל יום ג' במתחם  

התנועה אחר הצהרים(. ולאחר סיום תקופת הפיילוט  

 ייבחן נושא הפתיחה בשעות אחר הצהרים מחדש. 

גיא יעבוד יחד עם עומר על דף מדיניות שיוצג   •

 כהסכם לכל בעל עגלה 

כל עלויות החיבור של העגלות לחשמל ומים יחולו על   •

 בעלי העגלה

 כל עגלה תחובר למונה ותשלם לפי צריכה.  •

 ₪ לחודש דמי שימוש.   400גיא מציע לגבות  •

חר שנה ייבחן הנושא האישור  ינתן לשנה. לא •

 מחדש.

רפי ציין כי חשוב לבדוק את הגדרת החוזה של  •

האגודה מול קופינאס על מנת לבדוק שאין 

 התנגשות. 

 
 
 
 
 

 : העגלות הצבעה על מיקום
בעד: יעל, שלומי, אבי, גיא, 

 עומר, ניסן, רפי ואליעזר
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 רשמה גיה רותם 
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