
 אל: תושבי כפר אחים

 שלום רב

 לתושב 1איגרת מספרהנדון:   

 ברצוננו להודות לכל התושבים אשר השתתפו בבחירות .

אפשרו את בחירת בבחירות המקומיות שנערכו לאחרונה, תוצאות ההצבעה שלכם 

 האנשים הבאים לשמש כוועד מקומי לכפר אחים:

 (0525721114יושב ראש )טל  ,דניאל חן

 (0549090454גזבר )טל ,כפיר נירי 

 (0505301087)טל  ,חבר ישראל דיקר 

)טפול בכלבים  מועצה בענייני היום יוםנותני שירותים בטפול מול  ,עופר אבו חצרה

 . (0529202604)טל , שוטים, פינוי אשפה לקוי וכד'(

 (0527201358)טל מני כהן, חבר, 

 מתנדבים בעלי תפקידים שאינם חברי וועד הם:

 (0547489676גרוסמן תרבות וילדים, )טל חיה 

 (0522469553תומר שטיין, גינון ונוער, )טל 

 ( 0544733143יותם גל, ביטחון , )טל 

 (0522763727מזל חרמון , נוער, )טל  

 (0526748568אלון גולדברגר, קשר לתושב, כספים, )טל 

 .לבא ולהצטרף להצטרף  כפרלכל התושבים שיש ביכולתם לתרום למען ה אנו קוראים 

 פעמים. 3עד כה התכנס הוועד 

:בניהול ראש המועצה הנבחר מר אביבי נקבעו חברי , התקיים דיוןבישיבה הראשונה

 הוועד ובעלי התפקידים יו"ר וגזבר, וכן בעלי זכות החתימה מטעם המושב.

 בישיבה השניה : התקיים דיון בנושאים הבאים:

 ,2019תקציב הוועד המקומי לשנת   .1

 .2018 הוצאות מול תקציב הוועד המקוןמי לשנת .2

 מדיניות ההתנהלות עם ומול וועד האגודה. .3



 החלטה:

הוועד המקומי, רואה לנגד עיניו את רווחת התושבים ופתוח הכפר, כנושא 

מרכזי,  לאור זאת, הוחלט כי הוועד המקומי יפעל בשתוף פעולה מירבי עם וועד 

 האגודה  ומצפה שוועד האגודה יפעל באותה דרך. 

 נקבעו בעלי תפקידים לתחומים השונים: .4

 

 חיה גרוסמן, תרבות וילדים .א

 תקשורת אל מול נותני השירותים במועצה ביום יום עופר אבו חצירה, .ב

 תומר שטיין, גינון ונוער. .ג

 אלון גולדברגר, קשר לתושב ופקוח כספים. .ד

 מזל חרמון, נוער .ה

 יותם גל בטחון .ו

הוועד הנחה את עופר אבו חצירה, כפיר נירי דניאל חן לבחון את ההיבטים  .5

ידים במזכירות  הכספיים הנובעים מקבלת שירותים מוניציפליים מבעלי תפק

 ובחינת אלטרנטיבות  כפי שנהוג במושבים אחרים.

להציע תקנון מסגרת וכללים לשמוש תושבים ומי שאינם תושבים הנחה הוועד  .6

 במתקני המושב  כמו, בית העם, ספרי מועדון נוער...

 כל ישיבות הוועד תהיינה פתוחות לקהל פרט לישיבות הנוגעות לצנעת הפרט. .7

כמו כן  הוועד המקומי יפורסם על לוח המודעות של המזכירות.פרוטוקול ישיבות  .8

 , נבחן הרחבה של פרסום הפרוטוקול בפלטפורמות דיגיטליות בנוסף.

 בישיבה השלישית: התקיים דיון בנושאים הבאים:

להעלות את בעיית התנועה מן אריאל ויטמן, תושב הכפר, מר וזמן ה .1

 השדות אל הישוב בסופי שבוע וחגים.

לבחון מול המועצה האזורית אפשרות להתקנת במפרים, מעכבי  החלטה:

 מהירות ואו אמצעים שונים לצמצום התופעה.

בבקשה למסד מפגשים בנושאי  , תושבת הכפר, פנינה אראל הוזמנה גב' .2

, חוג ללא כוונת רווח, פעמיים בשבוע בספריה, הנערכים תזונה  מוגזמת

 אליו מוזמנים כל תושבי הכפר.

לשמוש בספריה על בסיס זמן ארוך  בתנאי ון מתן אפשרות החלטה: לבח

שבמידה וצרכי הכפר לא יאפשרו זאת, החוג יפעל במועדון שליד בית 

 העם.

 .2019ציב קביעת תק .3
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 שח.

 בבית העם, בספריה וכד'. הסדרת הנוהל והכללים לשמוש התושבים .4

 החלטות:

 ויוגש למועצה 2019אושר תקציב  .1

 שמוש בבית העם: .2

, עקרונית לאפשר שמוש בבית העם לתושבי הכפר לשם קיום הוחלט .א

  ארועים עבור בן משפחה מדרגה ראשונה בלבד.

 בנוסף, הוחלט להוריד את העלות לשמוש לתושבי הכפר .ב

 שח 300שח במקום  200.  שמוש בצהרים 1ב.

 שח. 500במקום שח  400. שמוש ערב 2ב.

)להלן שבת  ללא מוזיקה-שבתב. שמוש ארוחת ערב בשישי וצהרים 3ב.

 שח.  500שח במקום  400חתן( 

למטרות עיסקיות ( 23:00בשעות הערב )עד לשעה ג. שמוש בבית העם   

 שח.  1500או מסחריות או עבור גורם שאינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה   יהיה 

ולרווחת קהילת התושבים במושב יהיו ללא  ד. שמוש בבית העם למטרת  

 עלות.

 . שמוש בספריה:3

 שח 50א. שמוש חד פעמי  

 :שנתיב. שמוש על בסיס  

 שח לשנה מראש.1200, בתשלום שח לחודש 100. פעם בשבוע 1ב.  

 שח לשנה מראש.1800בתשלום  שח לחודש 150. פעמיים בשבוע 2ב.  

 

 

 

 



 

 


