ועד מקומי בית שערים
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס'  15-2022מתאריך 1.8.2022
כללי:
תאריך הישיבה
תאריך הישיבה הבאה
מס' חברי הוועד המקומי
שמות המשתתפים בישיבה
נוכחים
יו"ר הוועד המקומי
משתתפים נוספים
שמות הנעדרים מהישיבה

1.8.2022
15.8.2022
5
צור שומן ,יובל פרץ ,טובה שביט ,יוסי ברסקה ,אמנון רקובר
אילנה הרמן-רואש ,רינת שטרית
צור שומן
אודי גפני ,שלומי ורדי

סדר היום של הישיבה:
מס"ד
1
2
3
4
4
.5

נושא
אישור פרוטוקול ישיבה מס'  14-2022מיום 18.7.2022
פניות תושבים שמציגים ( בנפרד):
 אודי גפני שלומי ורדיעדכוני רכזת קהילה
עדכוני מנהלת הישוב
יובל פרץ מציג :פרוגרמה עדכנית של שיפוץ בית העם
וסיכום הפגישה לגבי פעילות ביודנסה בבית העם
נושאים שונים בהתאם לסדר יום
נושאים לישיבה הבאה
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נושא
1

אישור
פרוטוקול

2

פניות
תושבים

3

עדכוני
רכזת
קהילה

4

עדכוני
מנהלת
ישוב

פירוט מהלך הדיון

ועד מקומי בית שערים

אושר פרוטקול מס'  14מתאריך 18/7/22
2.1

אודי גפני הציג את סוגיית מטרד הרעש העולה מהכביש הראשי ,לאחר שהוסרו העצים שהיוו
מיסוך לרעש וכן עלתה שאלת יעילות הקיר האקוסטי שאינו מכסה את כל השטח החשוף
למטרד.
הפנייה לועד המקומי לתמוך בתהליך הלימוד של הסטטוס החוקי ודרכי הפעולה בענין .
נאמר כי לפי החוק ,אחרי סלילת כביש ,הרעש המותר הינו  59דציבל.
הומלץ למדוד את הרעש ובמידה וישנה חריגה ,לפנות למועצה ולמע"צ שאחראית למניעת
הרעש מהכביש כמו גם לקיר האקוסטי הקיים .ניתן לכתב גם את אילנה כדי שתוציא פנייה,
בנסיון לקדם את הטיפול בנושא.
שלומי ורדי – נושא הבריכה בנהלל בראייה קדימה .קצב גידול האוכלסיה בנהלל וכפר החורש
יכולה לגרום לכך ששנה הבאה לא תהיה אפשרות לתושבי בית שערים להיות מנויים .השנה
נרכשו מנויים ע"י  54משפחות בסך כ 60 -אשח .אילנה תיצור קשר עם מזכיר הועד המקומי
בנהלל לבירור הנושא והבנת הצרכים להמשך שיתוף הפעולה.
מציף בעיה לגבי צומת הפרסה -אין שלט או התראה לבאים מכיוון רמת ישי ,כדי שיאטו
בכניסה לשטח בנוי .ממליץ על הוספת  2פסי האטה .
לאור בדיקת יועץ תנועה בעבר ומילוי המלצתיו הועד לא רואה לנכון לפעול בניגוד להמלצת
יועץ התנועה כפי שבוצעה.
תוצב מראה להגברת הבטיחות בצומת.

3.1
3.2
3.3

מחנה קיץ -יצא בהצלחה
יום הילד ב  , 2/9פורסם לתושבים .נמצאים בתהליכי סגירת ספקים.
יצא קול קורא להפעלת מילגאי/ת בישוב – הגשנו בקשה ל , 2 -בהיקף  140שעות שנתיות
לסטודנט/ית שיזכו במילגה ע"ס  10אשח – יש עדיפות לסטודנטים מהמושב – ברגע שיאושר
נפרסם הודעה לאיתור מועמדים בקהילה.
ערב פאב קוויז מיועד לאוכלסיה הבוגרת ,מתוכנן לספטמבר – מועד סופי יפורסם
פטנאק – תקבע פגישה עם המועצה להצגת הפער בציפיות בענין ההדרכה והעלויות.
מועדון נוער – בסוף אוגוסט צביעה ונקיון  ,צביעה של תחנות הסעה
באחריות בני המצווה לקשט בבלונים את תחנות ההסעה ביום פתיחת שנת הלימודים.
נפתחה הרשמה ל  3חוגים נוספים  ,תבדק יכולת הכלת כמות חוגים צפויה למול יתר צורכי
הפעילות של מועדון הנוער.
שישישובי  -שבוע הבא תחל הרשמה וגבייה.

2.2

2.3

2.4

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

 4.1בטחון – התקיימה ישיבה עם אורי יור הועדה ואפרת מנהלת האגודה החקלאית ,הוצפו
האתגרים בתקציב עד סוף השנה לצד צורכי הביטחון ההכרחיים .אפרת ואילנה יתאמו מענה
לצרכים ,בכפוף לאיתור תקציב.
 4.2כספים – מחר יבוצע מעקב תקציבי חצי שנתי.
 4.3דוח תקציבי חצי שנתי יוגש למועצה עד ה  ,15/8יש לקבל אישור מהמועצה על קבלת הדוח.
 4.4התווספה אפשרות לתשלום בביט לוועד המקומי ,ניהול החשבון יהיה באחריות אילנה.
 4.5שדרת צל – נעמה לוריה תציג תוכנית כולל עלויות ומשמעויות  -בישיבה הבאה.
 4.6ועדת תיאום עם אגודה חקלאית נדחתה ל 15/8/22
 4.7מגיעות פניות ציבור בענין בעיות צנרת ונזילות חוזרות והחזרת המצב לקדמותו – הנושא יועלה
בועדת התיאום הקרובה עם האגודה החקלאית האחראית על אגודת המים .
 4.8קרטוניה – היתה תקלת פינוי – טופלה והקרטוניה פונתה
 4.9צומת שביט – היתה פניה כי התאורה לא יעילה בגלל העץ – טופל.
 4.10אכיפה – יצאה הודעה כללית על צמחיה הגולשת לשטחי ציבור –  13קיבלו פניות אישיות
כל התושבים ללא יוצאים מהכלל הגיבו ברוח חיובית  ,טיפלו /התחייבו לטפל במפגע.
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4.11
4.12
4.13
4.14

מספור תחנות הסעה – יוזמה מבורכת של המועצה – נעשה ללא תיאום .
אכיפת משאיות – בוצעה פניה חוזרת למועצה
מחר יתקיים מפגש של אילנה עם ועדת דת בבית הכנסת.
אילנה נפגשה עם יו"ר ועדת פרט -אורנה שומן  .אורנה קיבלה על עצמה להיות ממונה על
מניעת הטרדות מיניות -כתובת מקצועית לתמיכה והכוונה בנושא.
במהלך ספטמבר נקיים מפגש שולחן עגול עם כל יו"ר הועדות ביישוב.
מתארגן מפגש שלא מן המניין ,לדיון בענין ניצול תקציבים לאור היעדים.
מעברי החצייה והגדודיות יצבעו לפני תחילת שנת הלימודים.
אילנה תהיה בחופשה במהלך שבוע הבא.

5.1
5.2

בית כנסת – התקבלה הערכת מחיר ,לאחר בדיקה תשלח לתורם לבדיקה ואישור.
בית העם – הוצגה הצעת פעילות ביודנסה להקדמת שכירות של  5שנים בתמורה לשיפוץ
בית העם ושימוש במבנה יום בשבוע (שעתי בוקר/ערב) ובנוסף  3ימים אחת לשבועיים סה"כ
בממוצע כ 10 -ימים בחודש לטובת פעילות ריקוד גוף ונפש למבוגרים.
הוצגו השינויים בפרוגרמה – אנו מבקשים הצעות מחיר נוספות לתיכנון הביצוע ,לתקף את
ההצעה הקיימת לשלב השני כפי שהוגשה עי האדריכלית בשלב א'.
בועדת התיאום עם האגודה החקלאית יוצגו התוכניות ושלבי ההתקדמות הצפויים.
חצר משחקים – החל מ  1/8האחריות עוברת מהמועצה לישובים.אילנה יזמה פגישה לשבוע
הבא עם מנהל מבני ציבור ובטיחות במועצה ,לסיור במגרש המשחקים להבנת הצרכים
ומשמעותם הכלכלית.

4.15
4.16
4.17
4.18

5.3
.5

מבני ציבור

.6

נושאים
לישיבה
הקרובה

5.4
5.5

 6.1דוח תקציב :תכנון מול ביצוע רבעוני עד 30.6.22
 6.2שדרת צל יוצג ע"י נעמה לוריה

רשם :צור שומן
חתימות:
יו"ר הוועד המקומי
צור שומן

מנהלת הישוב

חותמת הוועד המקומי

אילנה הרמן-רואש

ועד מקומי
בית שערים
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