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 ירוט מהלך הדיון פ
 

1 
אישור  

   פרוטוקול 
 אושר  - 5/9/22מתאריך  16ושר פרוטקול מס' א

2 
 ם עדכוני

 ועצההממ

 אברהם כץ עדכן מדיון המליאה  2.1

 בי המועצה ובנוגע לשיתוף פעולה בין הועדים ביש יו"רצור עדכן ממפגש  2.2

 ישובים . בצמתי הוהוספת רמזורים    73בטיחות כביש הגברת  פעילות ל נהיש 2.3

עובדים על  , ראש המועצה עידכן ש צמתיםלללא התיחסות נכונה  תוכננה כבת קלה מנוף גליל ר 2.4

 תיקון התוכנית. 

 תעופה בעמק יזרעאל. נגד הקמת שדות ממשיכים במאבק    2.5

 ממשיכים בתמיכה והשגת משאבים לפיתוח השירותים הרפואיים בבי"ח העמק.   2.6

3 

עדכוני  

רכזת  

 ה קהיל

 .  ילדים  22 -רישום של כ פעילות מוצלחת עם : נפתחה שנת הלימודים ב  ובישישי יש 3.1

הוגש ואושר הקול קורא במועצה, והישוב זכה לשבחים על התוכנית השנתית המפורטת        

 . עבור הפעילותתשלום שנתי   הורי המשתתפיםעם הוסדר שהוגשה. 

  המועדון ם את שוכרימפעילי החוגים המול ותשלום שנתי הוסדרו הסכמים כתובים   – חוגים 3.2

 כמו כן הוצגו אישורי הביטוח של השוכרים לפעילות.  ,לפעילות 

ומודה לכל מי שהיה שותף לתכנון ותפעול הארוע שזכה לשבחים רבים  הועד מברך  – יום הילד 3.3

 נשאר בעינו.  בסיום אירוע, רוקי אתגר בגיוס מתנדבים לפה בקהילה. 

 עמד בתקציב. לראשונה פעל הביט שהוכיח את עצמו ככלי נכון ויעיל.  הארוע      

צוות מסיבות שלנו יפגש יחד עם צוות מנהלל לתכנון  . 7/10מועד ל ה נקבע -  מסיבת סוף הקיץ 3.4

 הארוע במשותף. 

, הזדמנות במעמד זה להוקיר את   22/9נקבע ל  –ראש השנה לקראת חג  קהילתי   מפגש 3.5

 המתנדבים בקהילה.  

 חמישי/ שישי הקרוב באזור הכנרת.  –בני מצוה טיול זריחה  3.6

 פתיחת שנת הלימודיםביום בתחנות ההסעה  ', כתה א ל  ם עוליל  ההתבצע קישוט וברכ 3.7

 שפועלות ונפגשות באופן שוטף . הוצגה התייחסות ליתר הועדות   3.8

 הצורך בהצגת תוכנית חודשית עתידית לאור התוכנית השנתית. נדון  3.9

כחלק מאחריות הנוער למרחב  הנוער, מועדון  על ידנדון הצורך בטיפול שוטף בחורשה   3.10

 הפעילות שהוקצה להם. 

4 

עדכוני  

מנהלת  

 ישוב 

מטעם  יועצת ארגונית בהנחייה מקצועית של  ביום ד הקרוב, יתקיים   ועדותיו"ר ומובילי  מפגש   4.1

 , ולרצון לחזק את הקהילתיות בהגברת שיתוף ומעורבות התושבים.  , ויתייחס ליכולות המועצה

בנושא שמירה על נקיון סביבת הפחים, גיזום גינון שפולש   תשומת לב התושבים יצאו הודעות ל 4.2

רים שאינם  לשטחים ציבוריים, פינוי גזם וגרוטאות במועדם, ועניין חנייה במקומות מוסד

. נדונה מדיניות הפעלת הפקח המועצתי.  מפריעים לתנועה ואינם מהווים מפגע בטיחותי

 במוקדים הבעייתים בלבד.  פלהובהר שמדיניות הועד היא לשרת את הציבור ולט

 פקח ברחוב הצר של הגנים. לכן הופעל גנים וסביבת ה הועד פעל לבטיחות הילדים ב  4.3

אשח.   3רת של עהוחלט לאשר תיקון העמוד / פנס מנוף בעלות משו  – פנסי מגרש ספורט  4.4

יש לפעול בהתאם לאמנת השרות ולדאוג לנצל את    תקינות המהלך.החשמלאי ובאחריות רוני 

 המנוף שכבר מגיע . 

 יש לבדוק את פעילות הפרוזקטור המאיר את שטח החניה של המועדון.  4.5

 מסעיף אחזקת מגרש כדור סל / ועדת ספורט.  ₪  2500 -כ  אושר תיקון מתקן הרמת כדורסל 4.6

 ה במגרשי הישוב ) כדורסל / כדורגל(  יש לבדוק את נוהל חיוב החוגים המנוהלים עי המועצ 4.7

 יובא לדיון בישיבה הבאה.        

 הוזמנו תווי שי לעובדים.   4.8

 ובור בכביש ) מקלט פרץ (    5יוצג תקציב לטיפול בשיפור הבטיחות לתחנת הסעה   4.9

אושר בישיבת תאום עם ועד אגודה שועד מקומי ישיב מצב גינון ומדרכות לקדמותו ויצא חיוב   4.10

 לאגודה חקלאית . 
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        רואש -אילנה הרמן   :מהרש
 

 : חתימות 

 חותמת הוועד המקומי  ישוב ה תמנהל יו"ר הוועד המקומי 

למרות  כעת לבצע את הצביעה נגד  2  , בעד  3. הוחלט  ש דמח הובא לדיון   – צביעת כבישים  4.11

הצביעה   תוכנית החומש הצפויה ולהציב את המראה בצומת פרסה / כניסה מרמת ישי. 

 תתבצע בתאום ולאחר הטאוט.

מצב הכביש ברמת בוץ / ליכלוך חמור, הטאוט עם מטאטא מכאני לא צלח בפעמים   – טאוט 4.12

 .   בה הבאהישל בובקט עם מברשת.יוצג עלות ליש  היתכנות קודמות , הומלץ לבדוק

 אגודה. ה ועד ל. אילנה תוציא בקשה  פים לועדים הוצגו צרכים דחו –עדת בטחון ו4.13

יש לתאם העברתם לועדת בית כנסת. יש לוודא עם   –דורים וטליתות למועצה דתית יהגיעו ס  4.14

 ועדת בית כנסת כי ההכנות לחגי תשרי הושלמו והאם נדרש סיוע ועד מקומי. מוביל  עם 

אגודה להוציא  ה ד תחנת הדלק. נבקש את ועתיסגר  ,י "לאור דרישת רמ  - אגודה חקלאית  4.15

 ציבור בנדון. יידוע הפרסום ל 

 כנדרש.   , הועד מסמיך את יוסי ואילנה להכין את תקציב המועצה בלוז שהוקדם4.16

5 

עידכון יו"ר  

הועד  

 -המקומי 

ועדת  

 תיאום  

 , הנושאים שעלו: אגודה מתחלףהעה שועד יביד  התבצע מפגש   5.1

 ותיכנון מרחב ציבורי.   ב"עת   5.2

 תיקון לאחר עבודת רשת מים 5.3

 עודכן פריסת סיבים אופטיים   5.4

 ועדת בית עלמין.  5.5

6 . 

פרויקטים  

למימוש  

יעדי הועד  

המקומי  

לפיתוח  

הישוב  

לשנת  

2023 

    עם נופי המתכננת    אשח 105 -כ  בעלות שלתיכנון   םהוחלט לקד –) יובל (    בית העם 6.1

. האילוץ, לבקשתנו,  תיכנוןהלשלב השני של  , הצעות מחיר נוספות 3לאחר קבלת  ,  הראשונית 

עם אבני    מותאמת לאילוץ זה, הצעת מחיר נופי תגיש  , שיפוץ חוקי ללא בקשת היתר בניהלקיים 

 מותאמים.  דרך 

יובל יאתר קונסטרוקטור ומפקח    מקומי.העד הו באחריותה אלא באחריות  ו שיתוף הציבור אינ     

 פוטנציאלי . 

ינים להתיחסות / אישור. ועדת דת  תהוגשו התוכנית לתורם . ממ –) יוסי (    בית כנסת  6.2

 מסונכרנת. 

 ולהניע תהליך לפריסה בישוב.   אושר לבזק להכין לוח בכניסה למושב  –) צור (   פטייםוסיבים א 6.3

עם   תנועתי  לתכנוןהצעות מחיר  3 ממתינים לקבלת  -  תיכנון תנועתי –) אמנון (   תוכנית חומש 6.4

לפני  שתכנן בישוב מתכנן נעשתה פניה ל .כולל אומדנים  וחלופות לצרכים תיעדוף התייחסויות ל

   , לקבלת הצעה לעדכון התיכנון. שנים

שינוי  קבלת אישור לאפשרות לידון בפגישה הבאה. בודקים  –  נטיעות) טובה (  – שדרת צל  6.5

 מקרן העזבונות. הייעוד 

 שונות  7

   אילנה כתבה ושלחה לחברי הועד, נא להתייחס במשוב חוזר.  –תתוכנית עבודה שנתי  7.1

נבדק מול המועצה ובכל הישובים הגנים באחריות הישוב כפי    –עים ו תחזוקת גני שעש 7.2

 שהמועצה דורשת . אילנה מקדמת בדיקה ותחזוקה בהתקשרות שנתית .  

8 

נושאים  

לישיבה  

 הקרובה 

 במתקני הישוב  חוגי מועצה   8.1

 עלות טאוט   8.2

 פעילות קהילתית  8.3

   משוב –עובדי ועד   8.4

 שעשועים . ן הג לאישור קבלן תחזוקה   8.5

 הצגת  תוכנית עבודה שנתית מנהלת ישוב.  8.6

 הפעלת עמדת איסוף עצמי "לוקרים" למשלוח וקבלת חבילות.  -הצעת המועצה 8.7
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 צור שומן 

 
 רואש -הרמן אילנה  

 

מי  מקו עד   ו
ם  רי ת שע  בי

 


