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 ירוט מהלך הדיון פ
 

1 
אישור  

   פרוטוקול 
 3.10.22מתאריך  19ושר פרוטקול מס' א

2 

 עדכוני 

רכזת  

 קהילה 

המסיבה תוקצבה ע"י הועד  איש,  200מסיבה מוצלחת השתתפו בה   -  מסיבת קיץ בחורשה   2.1

₪ אשר יכוסו ע"ח מסיבת   ₪1416 , אך נוצר פער בהכנסות בפועל בסך  5000המקומי בסך 

 פורים. 

ארוע מכובד ומושקע של הילדים ובני הנוער בליווי צוות ועדת נוער והורים    -חג מעלות   2.2

 מתנדבים מהקהילה. 

עי חג מעלות שנמשכו יומיים כולל לינה, טיול  תודה ויישר כוח לכל מי שתרם והיה שותף לאירו       

יו"ר ועדת נוער ודיתי  -וטקס קהילתי. במיוחד למובילות האירוע : אופיר המד"בית, רויטל  

 חברת הועדה.  

 בהובלת בני הנוער.    6.11טקס לזכרו של יצחק רבין יתקיים ב    2.3

ול קורא ובתמיכת המועצה.  הרצאות מוצלחות שהוזמנו למושב באמצעות ק 2התקיימו השבוע    2.4

 ח'( ולהורים של מתבגרים. -הרצאה לבני נוער )כיתות ו' 

השבוע התקיימה שעת סיפור לקטנטנים. מחדשים את הפעילות שמתוכננת אחת לחודש    2.5

 לערך. 

 12/11 -, טיול משפחות הקרוב יתקיים ב  29/10טיול מטיבי לכת הקרוב יתקיים ב   2.6

 נובמבר יתקיימו מפגשי ועדות לגיבוש תוכנית עבודה שנתית ותקציב פעילות. במהלך חודש   2.7

 לוח פעילות חודש נובמבר יפורסם לקהילה.    2.8

3 

עדכוני  

מנהלת  

 ישוב 

 יום ד' השבוע יגיע נציג חברת אוריין, לבחינת מיקום אפשרי ללוקרים שאושרו בישיבה קודמת.      3.1

נאסר, ערכו סיור ברחבי המושב לבחינת צורכי  -השבוע אילנה יחד עם טובה שביט וגנן המושב   3.2

 גיזום, שיפור הנוי והשלמת צמחיה במקומות בהם נעשו תיקונים של מערכת המים. 

קבלן גיזום וכריתה מוסמך )זאכי( יערוך סיור השבוע יחד    -גיזום עצים לקראת החורף  הערכות    3.3

 עם נעמה לוריא ויגיש הצעת מחיר לגיזום לפי צורך ותיעדוף . 

השבוע פורסם מכרז למסיק בעצים הנמצאים במרחב הציבורי, יום רביעי יבחר   -מסיק זיתים   3.4

 ים ובני נוער תבחן בשנה הבאה. המוסק. מתכונת מסיק קהילתי במעורבות ילד

שיש להתמודד עימה ולכן  מדובר בתופעה ידועה ומכוערת   -לכלוך בחורשה בכניסה למושב     3.5

 החלטה: לסגור את השער בכניסה לחורשה. 

₪   ₪1000 מזומן ניתן להחזיק בקופת הועד המקומי מעבר ל  1000הפקדת מזומן: עד     3.6

 תתבצע במיידי הפקדה. 

לאחר בחינה חוזרת של הצעות העבודה בבובקט ולא במשאית טיאוט ולאור הצעות    –טיאוט    3.7

המחיר הגבוהות ושיקולי הכדאיות למול היעילות. יתבצע ניקוי של האבק והאדמה צמודי  

  –מראות   2המדרכה בשבוע הבא ומיד לאחר מכן תתבצע צביעה וסימון הכבישים והצבת 

 כה לי הוכמן(. הודעה על המועד המדוייק תתפרסם. בפרסה ובכניסה )על המדר

 אילנה תברר לגבי הערכות להצבת הקלפיות לבחירה במושב.  -בחירות ארציות   3.8

בנושא התנהלות הוועד בחילוקי דעות  מוועדת ביקורת המבקשת פרטים   א התקבלה שאילת   3.9

 .בין תושבים לבעלי עסקים במושב. אילנה תספק לוועדה את הנתונים הדרושים לה 

התקבלו פניות בנושא הסדרת בטיחות בדרכים במושב ובעיקר באזור הפרסה לרבות הוספת   3.10

פסי האטה.סוגיית הבטיחות בדרכים חשובה ונדונה ע"י הועד פעמים רבות. בכוונת הועד  

לממש את תוכנית החומש ותקציביה עבור טיפול בכבישים, בטיחות ונגישות לפי סדרי  

 ם תוכנית תכנון תנועתי לביצוע תוך מענה לנדרש. עדיפויות . הועד פועל לקד
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דיון ואישור  

תקציב  

לשנת  

2023-  

לאישור  

   המועצה

 

במתכונת  2023אילנה ויוסי ברסקה גיבשו את הצעת התקציב עבור הועד המקומי לשנת    4.1

 הנדרשת להגשה למועצה. 

לסעיפים השונים נשלחה לחברי הוועד  הצעת התקציב על כלל השינויים הפירוטים וההסברים  4.2 

 מראש לעיונם. 

 התקיים דיון בנושא התקציב המוצע והוצגו הבהרות לשאלות שעלו.  4.3 

 נמנעים.  0מתנגדים   0בעד  3. אושר    2023תקציב הוועד המקומי לשנת  4.4 

 ישלח על ידי אילנה השבוע למועצה לאישור מועצתי .  2023תקציב הוועד המקומי  4.5 

 שינויים בתקציב יתבצעו בהתאם להערות המועצה או תקציבי וועדות.  4.6 

 הוועד המקומי מודה לאילנה על ההשקעה הרבה בהכנת התקציב.  4.7 
   

5 

עידכון  

התקדמות  

פרויקטים  

למימוש  

יעדי הועד  

המקומי  

לפיתוח  

הישוב  

לשנת  

2023 

אילנה תבדוק את   . מעודכנת מנופי האדריכלית הצעהטרם התקבלה  –) יובל (    בית העם 15.

 משמעות התמיכה משימור אתרים. 

ינים להתיחסות / אישור.  ת . ממאש"ח   760ע"ס  לתורם    בקשההה הוגש –) יוסי (    בית כנסת  25.

 ועדת דת מסונכרנת. 

      בתהליך מואץ , הסתיימה הפריסה, מתחיל תהליך של שיקום עמודים    –) צור (   פטייםוסיבים א 35.

 . תצא הצעה להתחברות פרטית במחירון בזק לתושבים. לאחר בדיקת החיבורים, מסוכנים

  של המתכנן במושב:   קודמת עה תועדף לאור הצ-  תיכנון תנועתי –) אמנון (   תוכנית חומש 45.

 רחוב העמק )דושנה( וכביש המזכירות מדרכה וככר ) ארגון אפרים ( + שיפוץ גדודיות .  

טובה תסכם בשטח עם נעמה ורותם   ,התקבל יעוץ מעץ הצפון –  נטיעות) טובה (  – שדרת צל  55.

. טובה תכין הצעה מפורטת  עזבונותהקרן התקציב לפרוייקט מכספי   לא אושר –את התיכנון 

 לבחינת אפשרות ביצוע הפרוייקט בהתבסס רק על כספי הוועד. 

6 

נושאים  

לישיבה  

 הקרובה 

 חשיבה ודיון ליצירת מנגנון לניהול אחוד של המושב  6.1

 מיקוד הערכות לישיבת מטה מול מטה  6.2


