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02/2/0/ 

 /2/2 יוניב 3' דפרוטוקול ישיבת וועד שהתקיימה ביום 

 .20:30והחלה בשעה  כנענייהבהישיבה התקיימה 

עינב , טלי אילני, רן פינקלשטיין, שי יגל, הדס אדר, גלעד ברודרס, כהן אבשה, מנחם אופיר: חברי ועד משתתפים

  .משה

 .נמרוד זילברמן : התנצלו

 .אורלי גלעד , אורית ולדמן ,ערן פורת , יל'מוטי אברג, זיו ארני, עדי מרש, דיאמנטיותם , גרבררפי : משתתפים

 

 : נושאים

 הטניס מגרש פתיחת

 משלים קהילתי חינוך הורים תשלומי החזר

 פ"תש בריכה הפעלת מתווה

 הועד מעשי דברור

 האוניברסיטה מול הסכם – שמירה היטל

 2020 תקציב שינוי

  מיסוי

 שונות

 

 :דיון

  – הטניס מגרש תפתיח

באופן סגורים ואין אפשרות להיכנס למגרשים בתיכון לחינוך סביבתי רפי מציג את הבעיה ששערי מגרשי הטניס 

המגרש מוקף בגדר ויש . מנהל התיכון לא מאפשר לזרים להיכנס למגרש בעקבות הקורונה. ולשחק בהםחופשי 

 .ייכים לתיכון לחינוך סביבתימגרשי הטניס ש. לפתוח שער חיצוני שיאפשר כניסה למגרש

 . ₪ 00,000של  בהשקעהמדובר . המטרה היא להקים שער חיצוני למגרש הטניס

 .חוגים העבירבעבר התאגיד ביקש כסף עבור השימוש במגרשי הטניס ממדריכים שהגיעו ל

 :על שני דברים( בכתב)אם הישוב שם כסף הם צריכים להתחייב 

 .ה יחליטו לדרוש כסף מהתושבים עבור שימוש במגרששלא עוד שלושה חודשים או שנ. 0 

 .שידרשו סכום הגיוני עבור השימוש ולא סכום מופרז שלא מאפשר קיום חוגים שם. 2 

 . הוגדר שפעמיים בשבוע יוכלו להיכנס למגרשי הטניסמנהל התיכון עם אופיר  של אבשה בשיחה

כאשר גם , באופן חופשי יותר יה לשימוש התושביםרפי מלין על פתיחת המגרש פעמיים בשבוע ודורש שהמגרש יה

ולכן  ,אין תאורהכיוון ש בלתי אפשריתשעות הכניסה לתושבים לאחר הצהריים  בנוסף הגבלת. תלמידי התיכון נמצאים

 .בחורף אי אפשר יהיה לשחק שם כלל אם אלו יהיו השעות
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ויתקין ן מענה יתתושבים להיכנס למגרש ולשחק ושהתאגיד יהתאגיד יאפשר לאבשה יפנה לדרור אלוני בבקשה ש

 .שער חיצוני

 

   - משלים קהילתי חינוך הורים תשלומי החזר

שנתי לפעילות ה התשלום. להחזר תשלומים בתקופת הקורונההורים בנוגע  התקבלו מספר בקשות מועט של, זיו

בהם יש יש יותר פעילויות ויש חודשים בהם יש חודשים . חודשים 00עבור ₪  990הוא  החינוך הקהילתי המשלים 

לא התקיימה פעילות רגילה אך  וחצי למשך כחודש. הוועדקיץ מסובסדת בכל מקרה על ידי הקייטנת . פעילות פחות

הרכז נשאר בתפקידו . ת"ופת הקורונה חלק מהמדריכים יצאו לחלבתק. התקיימו פעילויות בזום וחולקו חוברות עבודה

 .במשרה מלאה בתשלום

 .כן חושבת שבצורה עקרונית צריך להחזיר סכום מסוים שאותו צריך לבחון. הסכום הוא שנתי ולא לפי פעילויות –טלי 

 . ילדים רשומים בפעילות החינוך הקהילתי המשלים 020יש כ 

והודפסו וחולקו  ת באופן הדרגתי"בים יצאו לחל"המד ,רכז החינוך עבד. י תקופת הקורונהלוועד היו הוצאות תוך כד

 .מהלך התקופה חוברות עבודה מושקעות לילדים

, בעקבות משבר הקורונה צומצמה חלקית פעילות החינוך הקהילתי המשלים בחודשים מרץ אפריל: הצעה להצבעה

ל חצי מהעלות החודשית שנחסכה בעקבות הוצאת המדריכים החזר ש? האם להחזיר סכום יחסי לחודשים אלו 

 . ת"לחל

 .מדויק של עלות ההחזר החודשי להוריםאורלי תעביר מחר נתון 

 ?  00% -מי בעד להחזיר כסף לבלתי פורמלי בערך ב : הצבעה

 3 - בעד

 2 –נגד 

 2 –נמנעים 

 .ופילאחר שאורלי תעשה תחשיב תהיה הצבעה אונליין לגבי אישור הסכום הס

  – הועד מעשי דברור

התושבים לא רואים את . ותחזוקה ביישוב ניקיוןבנושא של התושבים  בוקבפייסתלונות בשבוע שעבר התחיל גל 

פרסומים . נעשים ביישובהיותר פרסום בפייס של הועד בדברים  חשוב שיהיה. ה"שפהעשייה של הועד ושל מחלקת 

יש הרגשה שמכבים שריפות ולא  ?כל התושביםל האם אנחנו מגיעים. בוקיוצאים בטלגרם בלוח המודעות ובפייס

אם יש מספר עובדים שמסתובבים , ויתלוננו מדוע צריך לחכות שהתושבים יפנו. פועלים לפי תוכנית עבודה מסודרת

 .עקבימדוע הם לא פועלים באופן 

ם שנעשו בישוב והוא לא פורסם עדי שלחו בעבר למועצה חומר לפרסום על דבריטלי ביקשה להדגיש שגם היא וגם 

 .על ידי המועצה בשום ערוץ פרסום שלהם

 . הדס עושה עבודה נהדרת בתחום המוניציפליהאבשה מבקש לציין ש

אנחנו מספרים למי . אחת לחודש חשוב להוציא דברור של הנעשה בוועד. ת לוועד/דוברהגדיר אבשה חושב שצריך ל

 .במדיות העומדות לרשותנו שרוצה לקרוא

 .עדי תוציא אחת לחודש פרסום לגבי הנעשה ביישוב

 .שוניםבנושאים העדי מבקשת מחברי הועד להירתם ולהוציא קולות קוראים 
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  – שמירה היטל

 7..0ב . בנושא היטל השמירהוהמועצה ישיבה עם האוניברסיטה  תתקיים 6.7ב    - האוניברסיטה מול הסכם

 . השמירה תקיים ישיבת מליאה שבה ידון נושא היטלת

משרה הקיימת היום ומשולמת מתקציב הועד אבשה מבקש להעלות להצבעה שהוועד ישמור על משרה אחת בנוסף ל

 .משרת שומר הלילהכ

עומדים בהבנות ואינם עורכים סיורים לאורך הם לא , כל הנושא המקצועי מול האוניברסיטה לא מתרומם –יותם 

אנחנו ללא משמרת צהריים כבר מספר .  מהנישומים א לגבות כספיםהמועצה לא יכולה לבחור לגבות או ל .הגדר

 . זו טעות לשנות את הרכב המשמרות. חודשים

 .מכל הגופים ולא רק מהתושבים ועד היישוב דורש מהמועצה לגבות את מלוא הסכום

 .הועד מבקש להמשיך את השמירה ודורש מהמועצה לגבות את מלוא התשלום מכלל הגופים

 .מכתב בנושא לתושבים אורלי תוציא

 

  – פ"תש בריכה הפעלת מתווה

 . התחלנו לפעול באיחור למען פתיחת הבריכה בעונה הזו. לת של המכירותשי חושב שלא מיצינו את היכו

 :ישנן מספר חלופות

 .חים את הבריכהתלא פו  .0

 .(₪ 030,000כ ) הוועד מכסה על הפער בין ההכנסות לדרישה של מלויס .2

 .פונים ליזם אחר .3

 .התחיל ולפעול למען פתיחת הבריכה בשנים הבאותחשוב ל, לא משנה איזו החלטה נקבל

 .₪ 030,000לאור הנתונים מסתמן שוועד היישוב יאלץ להשלים פער של כ 

 : הצעה להצבעה

חודשים בקיץ במידה ומלויס יסרבו  3 משךח למלויס עבור פתיחת הבריכה "ש 200,000ועד היישוב יכול להקצות 

 . ועד היישוב יפנה לזכיין אחר שיפעיל את הבריכה להצעה

 .בעד פה אחד: הצבעה

 ויש צורך להיות יותר ברורים. בישיבה הקודמת סיכמנו שאנחנו גובים את מה שהיה בשנה שעברה: אבשה

 .כאשר נשלח פרוטוקול ישיבה יש לתת לכך את הדעת לפני אישורו. ומדוייקים
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  – 0202 תקציב שינוי

 .מכוון שכרגע לא פותחים את הבריכה צורך אין

   - מיסוי

את  וועד היישוב צריך לפנות למועצה שתייצגהאם . מדרשת בן גוריון היא אחד היישובים שנפגעו משינוי הנחות המס

 .האינטרסים של התושבים ביישוב

 .הניתנות לצורכי מס לשנות את ההנחותלנסות ואין התנגדות שהדס ומנחם ידברו עם ערן דורון כנציגי הועד 

  – שונות

 :הצבעה זהו נוסח צו המועצות האזוריותהכרעת לאחר ההארה של מנחם בנוגע ל

 ."ההצעה דחיית פירושו שקול קולות מספר"

 .הצבעות כפי שהיה בעבר 2ר הועד אין זכות ל "ליו

 

 אורלי גלעד: רשמה

 


