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12/2018  

 2018 דצמברב 12' דביום פרוטוקול ישיבת וועד שהתקיימה 

  

 .והתחילה בזמן 20:30במכון לחקר ישראל והציונות ונקבעה לשעה הישיבה התקיימה 

רן , יפה ברנד, גלעד ברודרס, הדס אדר, טלי אילני, אלון גור, מנחם אופיר, אבשלום כהן, עינב משה  :משתתפים

  .פינקלשטיין

  .אורלי גלעד, גדי יגל, ערן פורת, מוטי אברגיל, ערן עמר, רז לברןא  :נוכחים

             :התנצלו

  

  :סדר יום

 .אישור פרוטוקולים .1

 .הצגת תקציב ועד היישוב .2

 .מצבות ושלטים ביישוב, דת מבניםדרך קבלת ההחלטות לגבי אישור העמ .3

 .כלבים והפרעה לציבור .4

 .מפגש עם בעלי עסקים במרכז המסחרי .5

 .תרבות .6

  ונותש .7

 .גורמי חוץ/ הצגת דברור פעילות הועד לתושבים •

  .פגישה עם קיבוצון •

  

  :דיון

  .בעד פה אחד – 8/11/2018אישור פרוטוקול  .1

  .אושר פה אחד –" קפה חברותא"לשיפוץ מבנה מנהלה לטובת ₪  100,000אישור שינוי תקציב של 

  .מאושר פה אחד – 21/11/2018אישור פרוטוקול מתאריך 

לגבי המבנה התקציבי של הועד הכנסות  ניתן הסבר, אורלי מציגה את תקציב הועד – עד היישובהצגת תקציב ו .2

  .והוצאות

  .אחוזי משרה+ לשלוח לחברי הועד פירוט שכר של כל הסעיפים אפרת נא 

  .2018+  2017להעביר סעיפי הוצאות אל מול הכנסות שנים 
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מבקש להבין   - אריאל נובופלנסקי  – ות ושלטים ביישובמצב, דרך קבלת ההחלטות לגבי אישור העמדת מבנים .3

 ועדה ציבורית נושאמציע שתעסוק ב .מבנים המוצבים ברחבי היישובלכיצד מתקבלות החלטות בנוגע לשלטים ו

בקשות יוצאות / מבנים/ תהליך לקבלת אישור להצבה של שלטים ה לגביאריאל ישמח להכין דף עמדה . מקצועית

וצריכה  ציבורכלל הל ותלהיות מפורסמ בקשות השונות צריכותה. הציבוריים/ טחים הפתוחים דופן בכל הנוגע לש

 . להתנגד להתעות השונות/ להינתן הזכות לערער 

במשך התקופה מרגישים שאין , שנים 3מתגוררים במדרשה  –רימון  ואמיר שירלי – כלבים והפרעה לציבור .4

חשוב לעשות תהליך של גישור   . באופן חופשי ברחבי היישוב התייחסות לנביחות הכלבים והסתובבות הכלבים

האם במועצה אורלי תבדוק  .של השכנים רצון טובב מכוון שמדוברהעניין מאוד מורכב , בנושא הכלבים ביישוב

יש לבדוק . יש לבדוק מה מותר ומה החוקים בנושא) חוק כל זכות -   ח"הגבלת רעש בע. (התמודדו עם סוגיות אלה

 .)מד דציבלים –להניח מכשיר למדידת הרעשים (באופן מקצועי את מטרדי הרעש 

   –איגור קפית ויהודה זגורי  – מפגש עם בעלי עסקים במרכז המסחרי .5

ועצה היכן השילוט המסחרי עומד גלעד יבדוק מול המ –מתלוננים על כך שהורידו את השילוט בכניסה ליישוב  •

 .מבחינת הצעות מחיר וביצוע

עובד הועד  .על בעלי החניות לקחת אחריות ולנקות את המתחמים שלהם – לא מתבצע ניקיון באיזור החנויות •

 .מנקה בבוקר את המרכז המסחרי

לא ר נקי כאשר המרכז נראה יות – יש קבוצות רבות שמשאירות אחריהן לכלוך רב, אין פחים במרכז המסחרי •

 . להכניס את הפחים לעסקיםלבעלי העסקים מציעים  .מוצבים פחים במקום

אורלי תבדוק הצעות מחיר לשערים מסתובבים בכניסה  – השירותים הציבוריים מאוד מוזנחים ומלוכלכים •

 . כניסה בתשלום לשירותים, לשירותים

 .לפח המוטמן ולשירותיםהכוונה מציעים להציב שילוט 

היישוב גדל ויש    .  יש צורך במשרה של רכז תרבות וקהילה ביישוב – נטע גלילי, נורית גיא, יפעת וגנר – תרבות .6

ועד . יש קושי רב בגיוס מתנדבים לאירועים השונים. הנושא חשוב מאוד, צורך להגדיר את הקהילתיות והתרבות

בתקציב  .ומברכים על ההתגייסות וניםהיישוב ישמח להמשך עזרה וסיוע של המתנדבות בפעילויות והאירועים הש

  .יבחן הנושא 2019

  שונות .7

  .ידון בישיבה הבאה – גורמי חוץ/ הצגת דברור פעילות הועד לתושבים •

      .יעודכן בישיבה הבאה – פגישה עם קיבוצון •

  

  

  

  

  אורלי גלעד: רשמה
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