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מיום 5.3.19
נוכחים :אליעזר לנדסמן ,אבי אטיאס ,יעל יעקב ,גיא זקר ,שלומי לוי ,רפי תדהר ,נואית בלטרן ,ניסן
כנפי ,איציק סלובודיאנסקי ,גיה רותם
חסרים :עומר סובול
אחריות ביצוע
נושא
הישיבה נפתחה בהבעת צער ותנחומים למשפחת זקר
ולחבר הועד גיא זקר על מותו של אביו דני ז"ל
עדכונים:
• החל מה 1.3.19החלה המועצה להכיל את הקיצוץ
בנושא הגזם .צור משה תקבל  11משאיות בחודש
לפינוי גזם ושגושי במקום  16שהיו עד כה .הודגש
הצורך בהערכות של מצלמות מול פינות הגזם על
מנת לתת מענה לבעיית הזריקה הלא חוקית .עיקר
הבעיה היום היא גזם חקלאי שנזרק בעמדות הגזם.
נושא האכיפה יעשה בעיקר בעזרת מצלמות.
• הפחתת חשמל ,המועצה כחלק מתכנית ההתייעלות
העבירה לועד את דרישתה להתייעלות חשמל במבני
ציבור  .כרגע נעשית בדיקה ותכנית הדרגתית
למעבר ללד בכל מבני הציבור במושב .כולל
מגרשים .שעוני שבת מותקנים בכל המגרשים.
• התקדמות מבנה בית הנוער שבונה המועצה ,סטטוס
ל , 4.3.19שלד הבטון הסתיים  .באתר מבוצעות
עבודות ניקיון והכנת המבנה למסגרות הגג.
• התמודדות עם כלבים וחתולים ,הוצג התקציב
השנתי של המועצה  25000לכלל הישובים .לא
נראה כרגע שיש פתרון למעט מה שנעשה .עיקור
פעמיים בשנה של חתולים .בעיות אישות של האכלת
חתולי רחוב מופנות לווטרינר שמטפל נקודתית מול
המשפחה.
• תחילת עבודה על הסדרי תנועה בכביש  ,5613טרם
נמסר עדכון על מועד תחילת עבודה .צפי אפריל
2019

ניסן העלה את נושא הדוחות שמציינת המועצה במנשר
והביע את דעתו כתוצאה מהרצון של המועצה לבצע אכיפה

מצורפים מסמכי המועצה בנושא
גזם וחשמל
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------------------------------------------------------------------------------------------------------במושב בעזרת הוועד ,הפועל היוצא הוא שתושבים יפגעו
כשהוועד פעיל בעניין ,הפגיעה בתושבים זאת התוצאה ולא
הסיבה ,לא חשבתי בעבר וגם לא כעת שמישהו מעוניין
לפגוע מלכתחילה בתושבים באופן מכוון וייזום
•

•

•

•
•

•

אליעזר עידכן בפגישה שנערכה עם האגודה (ארי
קנטרביץ נציג הקשר בין האגודה לוועד) בה הועלו מספר
נושאים .מטרת הפגישות היא ליצור הליך עבודה מסודר
ומאורגן והשתתפות בהוצאות.
הועלתה בקשה להוסיף נציג של האגודה בוועדת בטחון
ובוועדת תשתיות.
תכנית רב שנתית :המטרה בישיבה הבאה להחליט איך
נבנה את התכנית לארבע השנים הקרובות .יש להתחיל
את תכנון  , 2020לחשוב מה הם סדרי העדיפויות שלנו
בשנים הקרובות .מבקש לבוא לדיון הבא עם תובנות
בנושא.
עדכון פגישת היו"רים ,ניצני עוז אירחו את כל היורים
לפגישה .יש יוזמה ליצור פורום לוועדים בנושאי רכש
משותף והעברת ידע .המטרה של כולנו היא לבנות גוף
חזק מול המועצה ,גוף שרוצה להיות פעיל ולעבוד יחד
עם המועצה בשילוב .הוחלט כי יש להוציא מסמך לגבי
הגזם כי הנושא יחשב כפיילוט בשלושה חודשים
הראשונים ולאחריו תערך בדיקה .וששלושת החודשים
האלו יהיו ללא תשלום מצד היישובים .הועדים מתחייבים
לנקוט בכל הצעדים לצמצום הגזם .אך דורשים שלא
יינתנו קנסות .איל מנורדיה הציע את נושא ריסוק הגזם,
נושא זה נבדק.
פוליסת ביטוח ,יו"ר ניצני עוז בודק את האופציה לתת
מענה משותף לכיסוי מלא בנושא הביטוח.
מדיניות התקשור והמדיה ,תועבר להחלטת ועדת
קהילה .יש לגבש החלטה .חשוב שתהיה לנו מדיניות
ברורה.
שצ"פ -אתמול נערכה פגישה של היזמים בנושא הסיוע
לצור משה .כרגע זה שהמקום עומד ללא מתקנים פועל
לרעתנו .לכן צריך לשים את המתקנים .לאור הסבירות
הגדולה שנקבל סכום זה מהיזם אני מבקש עד פסח

גיה תקבע פגישה עם חברת
המתקנים לקידום נושא
המתקנים
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•

•
•

לשים את המתקנים .יש לקבוע פגישה בשבוע הבא עם
חברת המתקנים ולהגיע להצעה סופית ויציאה לביצוע
איציק סלובודיאנסקי הציע לבדוק רמפות כתוספת
למתקנים ,לראות מה ניתן להוסיף בחלק של אקסטרים.
יש לבדוק גם את ההיבט הבטיחותי של הנושא.
 לא נכון לדעתי לשלב בין הדברים ,מרחב נסיעהבאופניים מתקניים וגם מתקני קפיצה (שלומי)
אחת לשבוע יועבר עדכון מהנעשה ביישוב לחברי הועד

•

הוגש התקציב למועצה ,השלב הבא אישור במליאה,
ממשיכים לפקח על ההוצאות ביצוע מול תכנון .הוחלט
על מעקב דו חודשי על הוצאות והכנסות על מנת לוודא
שלא יהיו הפתעות.
חשוב לציין שההוצאות הכספיות מתוכננות לפי התקציב
על כל הוצאה יש לעבור הליך אישור תזרימי והתאמה
לתכנון .אי אפשר לתכנן הוצאה מבלי להתייעץ.
מירב וגיה מתחזקות את נושא התקציב ותזרים בצורה
מסודרת דרך תכנה לניהול תזרים .
הבוקר היינו בפגישה בבנק לגבי הורדת העמלות יש רצון
ללכת לקראתנו ולתת מענה בנושא ,תקבע פגישת
המשך (שלומי).

•

צוות הגדלת הכנסות ,יש ליצור צוות בלחפש מקורות
הכנסה נוספים ,באחריות שלומי

•

מדרכה ברחוב הדוכיפת ,המצב היום :חול גולש מהמשק
הסמוך אל המדרכה ומפריע להולכי רגל  .הגדר במקום
אינה אסטטית ומעבר פועלים נעשה לאורך כל החלקה.
הכוונה שלנו היא להוריד את הגדר הקיימת ,לשים
צוקיות לאורך מטע האנונה על מנת למנוע את זליגת
החול .ובחלק הנותר להציב גדר גבוהה וחזקה (ניסן)

•

עדכון במפגש שנערך בין :ראש המועצה עמיר ריטוב,
אליעזר ואיציק סלובודיאנסקי לפני  3שבועות בנושא
קרקע למרכז פנאי וספורט .המטרה אישור סיכום שלו
עם הועד הקודם לגבי הנושא .כרגע לא ניתן להתקדם
בנושא עד שלא יוסדר .הועד הקודם הגיע להסדר כי
תוגש תכנית ,עמיר ידאג להפוך מחקלאי לציבורי.
המטרה הייתה לאשרר את הנושא והוא אישר שכך

•

•
•

באחריות גיה
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•

יהיה .עמיר ביקש שהאדריכל יפנה למהנדס המועצה
ויקבל ממנו סיוע והכוונה למה צריך לתכנן .הוא אמר
שנביא לו תכנית והוא יראה לנו איך להתקדם .קיימות 2
אפשרויות .1:הצרכה-ניוד שטחים  .2חקלאי ,הליך
שינוי יעוד הקרקע מחקלאית לציבורית ..בסיום הפגישה
פנינו ללארי דה טולדו והוא פנה למהנדס המועצה ,לארי
עודכן .כרגע לארי לקח על עצמו לטפל בנושא ללא עלות
בשלב זה .הוא בונה תשתית בסיסית ומשם נדבר על
כמה יעלה.
להוציא סיכום פגישה עם ראש
בנושא(שלומי)
האגודה
של
הסטטוס
מה
המועצה באחריות רפי
האגודה חתמה על מסמך שבהחלטת ועד האגודה
העמידה את השטח לועד המקומי "קחו טפלו בו ,אם
וכאשר יהיו הכנסות האגודה תקח חלק ,אם זה רק לצרכי
שירות הציבור הם שותפים .הסכמה ניתנה (רפי).
ניתן בהחלטת אסיפה (גיא)

•

סגירת שער בית אריזה בבקרים ,לאור המצב כי הפכנו
להיות כביש מעבר למקצרים מועלה הצעה לסגור את
שער מכלים לכמה שעות בבוקר .הכוונה לסגירה מלאה
לתושבי המושב ומקצרים (אליעזר)
רוב התושבים משתמשים בשער (שלומי)
הכי קל להגיד בואו נסגור (ניסן)
לבדוק שילוט אין כניסה ליישוב למכוניות מסחריות
קטנות (לבדוק מול שער אפרים)
אני מציע לבדוק את הפיכת כניסה ג' לחד סיטרי (גיא)
במידי לשים שלט אין מעבר לקדימה (רפי)
גיא התבקש לבדוק את הנושא לעומק ולהגיש מסקנות
להצבעה לישיבה הבאה.

•

חניות  -אכיפה ,הועד הקודם החליט לא לאפשר כניסת
פקח לאכיפת חניות בלתי חוקיות .אני מציעה לבדוק
נושא זה שוב .האכיפה תתבצע במקומות שאנחנו נראה
לנכון .אני מציע כי רפי יבדוק את הנושא ויביא לישיבה
הקרובה המלצה .כולל בדיקה מול המועצה אם ניתן
תחילה לתת רק התרעות ובשלב שני אכיפה עם קנסות.

•
•
•

סיכום
חשוב להשקיע מידית בשצ"פ ולקדם (יעל)
ניסן העלה את נושא גבול אחריות יו"ר ועדה ומה יש
להביא לדיון בפני הועד ומה בגדר החלטה אישית של

•
•
•
•
•
•

לבדוק מול שער אפריים
לבדוק אישור לשים שלט מול
מחלקת תחבורה -גיה
בדיקת הנושא והצגת מסקנות-גיא
בדיקת הנושא והצגת מסקנות-
רפי
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•

היו"ר  .כדוגמא עלה נושא יום העצמאות .יש לעשות סקר
צרכים של תושבים על מנת לתת מענה מה רצון
התושבים (יעל)
מה שהוחלט שנכון ל 2019אנחנו נשארים וממשיכים
במתכונת דומה  .לקראת שנת התקציב  2020נחליט
מה הכיוון שלנו ואיפה יהיו השינויים (אליעזר)

•

הצבעה על ועדת פרט  :אבל ,לידה ,פרט ,ליווי .בריכוז
יעל

כולם הצביעו בעד

•

הצבעה על ועדת קהילה :תקשור ,ושירותים לתושב
בריכוז נואית וגיא

כולם הצביעו בעד

רשמה  -גיה

