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 ירוט מהלך הדיון פ
 

1 
אישור  

   פרוטוקול 
 7.11.22מתאריך  21מס'  ושר פרוטקול א

2 

ועדת  

  -ביטחון

תוכנית  

 וצרכים 

 . לשעת חרום   םהערכותהשוטפת ו פעילותםעדת בטחון על לחברי ודה  מוהועד    2.1

נרכש  הציוד שנמצא נדונה רשימת הצרכים לאור הערכות לחרום, הוצע לברר ולבדוק היכן  2.2

איזה ציוד ניתן יהיה לגייס מהתושבים  ערוך רשימת מיפוי ל  יש , במקבילבעבר ומצב תחזוקתו; 

 . תושביםשישנו בידי הלהשען על ציוד יש   ,חזוקה שוטפת בשעת חירום. מאחר וציוד דורש ת

הועד יבדוק אפשרות לתגבור תקציב ועדת בטחון ותעדוף ההשקעות יהיה   ,האמור לעיל על אף   2.3

 באחריות ועדת בטחון. 

כמתנדבים  להתריע על ארועים חשודים ולהצטרף   ,ערנות הועד קורא לחברי המושב לגלות   2.4

 . ועדת ביטחון לפעילות  פעילים  

   

3 

  -שלומי ורדי

בטיחות  

בכבישי  

 המושב 

 שלומי הציג באמצעות מצגת את בקשתו להגברת בטיחות בצומת פרסה / שביט 3.1

  סמהנד  להנחיית בהתאם  נעשו תו הקודמת יטובה הסבירה כי הצעדים שננקטו בעקבות פני 3.2

 המועצה. 

  10בנוסף דובר לפני כ  יכול להיפתר,   חד סטרית וככזו המפגעבעבר הוזכר כי הפרסה היתה  3.3

 . כרישנים על כ

חומש  הוזמן לסיור ובחינת הצרכים בכדי להתניע מהלך למימוש תוכנית ה  מהנדס המועצה  3.4

מראה , פסי האטה מכיוון רמת   יעלה הנושא בפניו כולל פתרון של הצבת במושב. במסגרת הסיור, 

 . )שלומי יוזמן לסיור בעניין זה(ישי 

 אילנה תפנה למימי בבקשה לגזום את עץ הזית בצומת הפרסה מכיוון הבאים מרמת ישי.  3.5

4 

עידכוני  

רכזת  

 קהילה 

 ארועי חנוכה בהכנת ועדת תרבות  4.1

 . בני נוער   60בוצע בהצלחה טיול וטקס ל כ  –חג מעלות ישובי  4.2

 השנה היתה השתתפות גבוהה מהרגיל.  –טקס לזכרו של יצחק רבין  4.3

   12/ 17ב   תקייםטיול משפחות הבא י 4.4

 .  תוכנית שנתיתלתכנון שוטף ו החודש תפגש ועדת ספורט   4.5

 מוזמנים להצטרף לועדה חברים חדשים.       

 הועדות  עם יתבצע סיכום ותכנון שנה  4.6

 בהצלחה   -של מס' חברים בועדת נוער התבצעה תחלופה   4.7

5 

עידכוני  

מנהלת  

 ישוב 

אופיר המדבית התקבלה כמילגאית ישובית במועצה ובכך נקבל חיזוק לשעות הנוספות ע"ח   5.1

 המועצה. 

 בהצלחה ורועננו שני מתקנים.   עברנו ביקורת מת"י –גן משחקים   5.2

אחרי תיקון פיצוץ   ליכלוך נשאר מפגע   –התבצע ניקוי בוץ עי בבוקט בהצלחה גבוהה מהרגיל  5.3

 המים בשכונת הגורן.  

בוצעה בדיקה לאור משוב מהתושבים ונמצא כי הצביעה    –ע"פ התקנים  גדודיות בוצעה צביעת  5.4

 עומדת בדרישות .  

מאחר ולא זוהה מקור הנזילה הוחלט   –הגיע מאתר מוסמך   –יית רטיבות בע  –מועדון ותיקים  5.5

 אילנה תבצע את התיקון.    הרעפים לצבוע מתוך ידיעה שהתקלה תחזור. בדליפה בגג 

שח +   1900לאחר שהישנה קרסה . אושר בתקציב של   תאורת חוץ בכניסה למועדון הותיקים 5.6

 מעמ. 

 הורד מסדר היום.  –תאורת מעברי חציה  5.7

 יש צורך לבצע גיזום .   –לם ובוצע וש  –מסיק זיתים  5.8

 הגיע שמאי מטעם חברת הביטוח ואישר לפעול בנושא.  –אותר הפוגע   –תאונת שער  5.9

כבישים  אין מדרכה בפרסה.  אין ביכולת הועד לנקות שר הבוץ, כאפניית ניר גבע בעניין ניקיון  5.10

   במושב אלא רק את הבוץ בצמידות למדרכות.
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        רואש -אילנה הרמן   :מהרש

 
 : חתימות 

 חותמת הוועד המקומי  ישוב ה תמנהל יו"ר הוועד המקומי 

 שומן צור 

 
 רואש -אילנה הרמן 
 

מי  מקו עד   ו
ם  רי ת שע  בי

 

      אושרה פנייתנו להגברת   – ובכביש במשעול הגן בכניסה למושב לבן  -באדום בעיית חניה  5.11

 האכיפה ע"י פקח המועצה. 

ע במשתמשי הדרך  נמצא  כי החלטת הועד לנעילת השער תפג  –סגירת שער חורשת כניסה  5.12

 ולכן הועד חוזר בו המחלטתו לנעול את השער.  

 הועד מודה למנחם עפרוני על היוזמה לטיפול במזיקי עצי גן השעשעים.  5.13

 לא ישים כרגע. אילנה תנסה למצוא חלופות.    –תאורת רחוב חיבור תאורת חניה ל 5.14

 יבוצע   –ניקוי תעלות לפני הגשמים  5.15

 ליד הדואר. אילנה תפנה לאגודה, לאישור הצבת הלוקרים הועד ממליץ למקם  –לוקרים   5.16

6 

יחסי ועד  

ועד    -מקומי 

אגודה  

 חקלאית 

 ניית הסכם חדש לאור הנסיון המצטבר והפערים שנוצרו . בנדון הצורך בה 6.1

  , צורכי ועדת ביטחוןהמיידים כמו פינוי פסולת מוצקה  צרכים פתרונות הדהוק לנדון הצורך לתת  6.2

 חברי האגודה החקלאית  ובתוכם מתוך ראיית כלל התושבים וכו', 

 שערכה עם אפרת בנושא. אילנה עדכנה על נושאי המפגש המקדים  6.3

ליכי  וי  גיבוש הו ללי  ,בתמיכת המועצה   ' למנות צד גיחד עם האגודה,  הוחלט כי הועד יפעל  6.4

תחלק בין הועדים וישמר המצב הקיים  ליווי התהליך יבין הועדים מתוך הבנה כי עלות  העבודה 

 עד למיצוי ההליך.  

7 
מעקב  

 תקציבי 

אין לאשר שעות   -מליגאית ה המדב"ית כאושרו אחר בסעיף פעילות נוער ומ  לאור החריגה   7.1

 מתקציב הועד המקומי.  נוספות למדבית 

 .צפי הכנסות מהמועצה תרבות תתאזן ברבעון הקרוב בעקבות  ה תקציבית בסעיףחריג 7.2

 לא ניצפו חריגות הדורשות התיחסות מעבר לאמור   7.3

   2023את גובה ההפרשות לשנת  עות .הוחלט להוריד ההפרשות לקרן השקנושא נדון שוב  7.4

כי ההפרשות  ובל סבור י  אשח.  300שח לחודש לאור הצלחת יצירת קרן מאצינג של   9000ל      

ונכון יהיה להפעיל שיקול דעת האם להפריש בשוטף,  השרות לתושב החודשיות לקרן הן ע"ח 

 בהתאם לטיוב המענים לתושבים שאילנה מובילה ושהועד המקומי יתן לכך גיבוי. 

ולאחר שיושלם, בחודש הקרוב, תהליך העבודה עם    לאחר הגשת התקציב למועצה לאישור  7.5

 . 2023ומי לשנת תוכניות והבנת צרכים, יתגבש סופית תקציב פעילות הועד המק-הועדות  

8 

נושאים  

לישיבה  

 הקרובה 

 מדדים לעובדי ציבור  8.1
 ועד אגודה חקלאית   -יחסי ועד מקומי    8.2
 קהילתי    –בתחום חברתי   2023יעדים ונושא מוביל לשנת   8.3


