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      153פרוטוקול ועד מקומי מס' 

   22. 22.3מיום 

אבי אטיאס,  שלומי לוי, איציק סלובודיאנסקי, ,  נוכחים: אליעזר לנדסמן ,רפי תדהר, אלון בלחסן

   גיה רותם,  עומר סובולניסן כנפי, 

 יעל יעקב גיא זקר,  : יםחסר

 

 עדכונים 

 מכרזים 

ארבעה  הגישו  יום רביעישבועות למכרז, ב 3יצאנו לפני  -סינטטי מגרש השדרוג  •

ראשון תערך פתיחת מעטפות. בימים הקרובים ניפגש עם יום . ב הצעות מתמודדים

 מהמועצה.  200,000המציעים. מימון עיקרי למגרש 

יצא עד פסח. פנינו להורים לקבלת דגשים. המכרז  מכרז נוסף להפעלת הצהרון •

 יועבר לחברי הועד לעיון טרם פירסומו. 

 

המועצה פנינה  תפגישה שוטפת עם סגן ראש המועצה איציק שעתאל ומנכ"לי

 בפגישה עלו הנושאים הבאים:התקימה השבוע ,   אמויאל

 

לקידום הפרויקט  5613בקשתינו שתערך פגישה עם הגורמים האחראים על כביש  •

 והסדרת הצד הדרומי. 

 

כיכרות כניסה ב' וג' הבענו את כוונותינו להעמיד שילוט במקום וביקשנו את עזרת  •

 המועצה בנושא.

 

נו תוכנית תלת שכבישי המושב שמצבם בעיתי, תשתיות ישנות הרבה בורות . ביק •

 שנתית בנושא לטיפול יסודי בכבישים.

 

 ביקשנו סיוע בהכנת תכנית התנועה עם יועצת התנועה. חניה באזור בית הנוער,  •

 

 



ט' נמצא לא בטיחותי ע"י יועץ  -הקרוון המשמש את מועדון ז' -מועדוני הנוער •

בטיחות וקונסטרוקטור. כרגע עובר שיפוץ על פי ההנחיות שניתנו ע"י אנשי 

 המקצוע. ההוצאה מתקציב אחזקת מבנים.

 

ה בנושא צח"י לכלל המושבים. פגישה זו בראשון התקיימה הפגישה הראשונ –צח"י  •

היא חלק ממערך שיזמה המועצה להסדרת צוותי הצח"י ביישובים והתאמתם 

 לצרכים המשתנים. אותנו מייצג יהודה רוט, מנהל הבטחון בפגישות אלו.

 

המועצה קיבלה לפני כחודש דרישה ליישור קו בכל יישוביה בנושא. כל  -נגישות •

 ביישובהיועץ שנשכר לנושא זה הכוונה למקומות הזקוקים  לוי יישוב יקבל מגדי

 . רב שנתית בתכנת לטיפול

 

ולא לקבל רק דיווח   חשוב ליידע את חברי הועד על פגישה כזו מראש  - עומר   •

 בדיעבד. 

 
 עגלת קפה

ע"י המועצה תבע בכל העגלה את כלל הגורמים  שלל מבעלי העגלה נלאחר שהרישיון 

. בית המשפט נתן בידי האגודה אופציה להציע מקום חלופי והיא ובינהם הוועד המקומי

טרם נמסר  (מצפון לבית העלמין)במקום שתוכנן להיות הקאנטריאת השטח  הציעה

 לבעל העגלה על כך. 

 

הוועד אינו מתנגד להפעלת התקיים דיון בנושא, הוועד התבקש לתת את התייחסותו, 

העגלה בהינתן עמידה בקריטריונים שהוגדרו וכמובן שבמקום שיאושר ע"י מחזיק  

 הקרקע.

 

מהדיון בבית אליעזר יתייעץ עם עו"ד לגבי הניסוח ובמקביל לבקש את הפרוטוקול  •

 .דלוועעל מנת להעביר משפט 

 חזות היישוב מצגת 

, יש לבצע מעקב ובקרה על העבודה השוטפת, יש  .דגשים על פיקוח ובקרה •

 להציגה אחת לרבעון

סוכם כי אלון יבצע מיפוי של המצב הקיים ובהתאם   –דגלים יום העצמאות  •

לתקציב יבצע השלמות נדרשות, כמו כן נדרש לקבוע מדיניות למקומות בהם  

 . הדגלים יוצבו לפני פסח יים וכו( יוצבו דגלים)כל הרחובות/רחובות ראש

  

                                 



  

  

 אושר כולם –ללא סעיף מדיונות מבנים  152הצבעה פרוטוקול   •

 

כולם בעד, ניסן   –מבני ציבור ובית כנסת כפי שהוצג בישיבה הקודמת  מדיניות •

 נגד

 

לעבודות בכביש ולטפל  נדרש לבדוק האם נאכפים בכללים  –תנועה בפלורנטין  •

 . אחריות גיה מול גיא זקר – בהתאם

 

הוצגה הצעה ע"י המועצה לתרומה לבנית בית כנסת   –דיון בנושא בית כנסת  •

, סוכם כי  דעותהכולל אולם לאירועים ומקווה, התקיים דיון בנושא והוצגו מספר 

הנושא ייבחן ותתקבל החלטה לאחר שייבדק האם קיימות חלופות נוספות  

 לתרומה.

 

 


