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      140פרוטוקול ועד מקומי מס'  

 26. 21.5מיום 

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

 איציק סלובודיאנסקי, יעל יעקב, אבי אטיאס, עומר סובול , גיה רותם  

 אורחים: קרלוס קנטרביץ, שקד דוגמה, מיקי לב ואלון זינגר

 

 עדכונים 

עקב   11.5.21אנו ממשיכים את הישיבה שהופסקה ב •

 אזעקה.

הבטחון התפטר. יסיים את תפקידו בסוף  שחר נבון סגן מנהל  •

 החודש הזה.

 

 

 בית הנוער 

 מפורט נספח מצורף דף 

עדין אין לנו אישור מועצה להפעלת המקום, מקווה שבימים  אליעזר :

הקרובים התקבל האישור. שוחחתי פעמיים עם סגן ראש המועצה 

 ומקווה שאהיה איש בשורה בקרוב.

 לחוגים ואירועים לפי המפורט במסמך.התכנון הוא כי המקום ישמש 

עומר ואבי העלו את נושא קידום התשתיות חסרות: מראה, מקרן ,  

 מסך , מערכת הגברה ופיתוח סביבתי.

כתשובה ענה שלומי כי לקראת סוף שנה יבחן התקציב, במידה ויהיה  

אפשר תיבדק הוספת פריטים לשדרוג המקום מהרשימה 

 שקל בבית הנוער החדש( 200,000 )מוזכר כי הוועד השקיע כלעיל.

  הצבעה על  מסמך המלצה להגדרת השימוש בבית הנוער

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצבעה:

בעד:יעל, אליעזר, שלומי,  

 אלון, רפי,עומר. 

 נמנעים:אבי וניסן 

 



 תכנית תנועה 

 מועלת הצעה לפי מפרט : 

פסי האטה,  תשלום מתחלק חצי חצי עם המועצה חלקנו  6 •

ש"ח לפס(  מתוך התקציב  ₪2,808 )   16,848בתשלום 

 . יהמוניציפל

 עלות על המועצה -חד סיטרי רח' הזמיר •

 סימון פס הפרדה ברחוב הפרדסים  •

הנמכות מדרכה ליד מעברי חצייה,  מתקציב שנותר  •

₪    57,000ש"ח( והשאר מתקציב הועד  3152מהמועצה )

 יחידות( 21)כמות הנמכות 

עומר: אולי שווה לעשות בדיקה שוב , מול התושבים גם על נושא 

 הסגירה באין כניסה של הרחוב ימינה מהאנפה.

כולל חוות   התכניתמה  אנו נוציא עדכון לתושבים בנושא -אליעזר 

 דעת של יועצת תנועה ולקיים הצבעה בישיבה הבאה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצבעה: כולם בעד

 

 

 70,000תב"ר   שדרוג פינות הגזם •

   מפורט נספח מצורף דף 

 מבקש לבדוק שהפינות אכן יתנו מענה לתושב מבחינת כמות. :אבי

פינה   מבקש לבדוק את נושא הנגישות, לדאוג לקרקע לכ :עומר

 )רצפת בטון או חומר אחר( ולהוסיף מצלמות במקומות שאין

 

 

 

הצבעה: כולם בעד. עומר  

בהסתייגות שיש להקפיד על 

 ריצפה בכל פינה. 

 

 

 ש"ח 50,000תב"ר  כניסה א' )אזור מקלט מוזיקה( •

התכנון: מביאים את מכלית הכיבוי וממקמים אותה במיקום של  

מזיזים את פינת הגזם, ומוסיפים שביל  עמדת הגזם הקיימת היום, 

אבנים משתלבות מהקיים היום ועד המקלט. בנוסף מבצעים איטום  

 בחלק המזרחי של המקלט. 

אם לא נכון יותר לבצע מבחינת סדרי עדיפויות קודם כל את ה -אבי 

 שדרוג האולם הגדול בטרם נשקיע בעוד מקומות.  

סדר העדיפויות שלנו צריך להיות בהתאם למה שהתושבים -גיא

 ושם פינות גזם ומחזור הם בראש. בסקר הצרכים שקיימנו ביקשו 

 

 

 

 

 

 

 צבעה:ה

 נגד: אבי

בעד: שלומי, יעל ,אלון, גיא, 

 . רפי, אליעזר

עומר וניסן בעד אבל בסדר  

עדיפות אחרי שדרוג בית  

 הנוער וצרכיו. 

)היכן שפינת  ש"ח 20,000תב"ר  הספרייהסידור הפינה ליד  •

 . הגזם(, מסלעה ועבודת גינון

 

 הצבעה: כולם בעד

 



 ש"ח 95,000תב"ר  שדרוג גן טלי •

 , מפורט נספח מצורף דף 

אבי: המקום מקסים אבל כמעט אין בו אנשים, אני גר ליד לדעתי גם  

כאן בסדרי עדיפויות יש לסיים קודם את איזור בית הנוער האולם 

 החדש בסדרי עדיפויות. 

זו השלמת תכנית שהלה בשנה שעברה , אנו חושבים   -שלומי ורפי  

 כי הובטח לתושבים כי המקום ישודרג ויש לתת מענה להבטחה.

 אני חושב שאין תכנית כוללתאבי: 

אליעזר: לגבי בית הנוער כל מה שקשור ללו"ז לא היה בהתאם 

 -שלו ואנחנו עשינו את ההתאמות . לגבי נושא הפרויקטים  תלתוכניו

ושם הוצגה תכנית   2021בתחילת השנה הוצגה תכנית עבודה לשנת 

 הפרויקטים הכוללת 

 הצבעה על תכנית גן טלי תב"ר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצבעה: כולם בעד

 

 שדרוג פינות מחזור  •

 , מצורף דף מפורט 

 עומר מציע לבדוק הקמת תשתית לשטיפה בצמוד.

לבדוק אם בגבעה ניתן להזיז את העמדה למטה לאזור הכניסה לבית  

 העלמין

 לבדוק כי קיימת תאורה מספקת

 הנושאים ייבדקו   –גיא 

 

 

 

 

 

 

 

 הצבעה: כולם בעד

 

בהמשך לדיון בנושא תכנית התנועה הועלה הצורך  רפי תיזכר:  •

חבר המליאה איציק   –בסלילת  כבישים  מסוימים במושב מחדש 

 סלובודיאנסקי בשיתוף רפי תדהר  יבדקו את הנושא.

 

 אישור פרוטוקולים 

 139+138אישור פרוטוקולים : 

•  

 

 

 הצבעה: כולם בעד

 

 ועדת נוער 

התרחבה ונוספו עוד מספר חברים  שלומי: מעדכן שהועדה 

 ויש עשיה מבורכת.

 ליאורה חוזרת לניהול הועדה בתחילת יוני •

 

 יוזמן לישיבה הבאה ביקש כי בישיבה הבאה יהודה יציג עצמו בפני הועד-עומר •

 



ביקש לזמן לישיבה הבאה את יואב פז, לגבי פרויקט  -רפי  •

הנצחת קזס יהודה ולזמן את אופיר שביט המעוניין להודות לועד  

 זרת בנו.על סיוע בהח

גיא עדכן לגבי פגישה בנושא בית כנסת אלטרנטיבי שנערכה  •

אנשים. הוחלט להתחיל בקבלת שבת  ונבחן מה נכון   5היו  -בזום

 לגבי יום הכיפורים. 

 עדכון על תחילת עבודה על אלפון בעלי מקצוע  •

 

 יזומנו לישיבה הבאה 

 

 

 

 

 

   רותם רשמה: גיה
 


