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 מקומי צופים פרוטוקול ישיבת ועד

 2018בשנת  2פר מס

 22/  11/ 2018 : תאריך הישיבה
 9 :מס' חברי הועד

יו"ר, מוטי חמבי, גלעד בריל, אהרון אלבז, אלעד הראל, מאור אהרוני,  –אריאל בן זינו  שמות חברי הועד המשתתפים בישיבה :
 אביב מדמון, דורי גרוסמן, פיני שחר.

 מזכיר. –חבר מליאה, אלירן תשובה –יוני סבאג שמות משתתפים נוספים :  
 20:00ה בשע ההישיבה נפתח

 
  :ישיבהסדר היום של ה

 אישור צו מיסים .1

 בית אקשטיין –בית ספר לילדי חינוך מיוחד  .2

 . לשמניה3

 . מקווה4

 . מיקום מבנה צופים לקהילה5

 .הצגת תקציב סופי6

 . עדכון אגמ"צ7

 אביב  –. הצגת מבנה ארגוני 8

 . תכנית חנוכה9

 סטטוס -. שפ"ע 10

 החלטות :

  1 'סעיף מס

 0.32%הוצג צו המיסים עלייה של  תמצית הדיון :

 את צו המיסים. אחדהועד אישר פה :  החלטה

 

 2סעיף מס'  

ישנם שלושה ילדים תושבי הישוב ששובצו לחטיבת הביניים לחינוך מיוחד בכפר יונה.  –בית ספר חינוך מיוחד  תמצית הדיון :
מסיבות רבות ההורים מבקשים שילדיהם ילמדו בבית אקשטיין. נכון להיום הילדים הללו מתחילת השנה נמצאים בבית ועדיין 

ר את ילדיהם לבית אקשטיין כולל פניות לא פתחו את שנת הלימודים. במהלך התקופה ההורים ניסו לפעול בכל הדרכים להעבי
 למועצה וחברי כנסת אך עם זאת עדיין המפקחת מתעקשת לא לשנות את השיבוץ.  
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יו"ר הועד אריאל בן זינו ייפגש השבוע עם ראש המועצה כדי לקדם את פתרון הבעיה ולעשות כל מאמץ לשבץ את :   החלטה
 הילדים לפי רצונם. 

 3סעיף מס'  

 . 31.12.18הועברה סקירה על דרכי טיפול שנעשו בעבר ועדכון על קול קורא לטיפול בלשמניה שתוקפו  –לשמניה  תמצית הדיון :

יתקיים סיור עם מוטי, אלעד ואלירן על גדר קשת צבעים, כדי לוודא תקינות פרויקט המניעה. ביצוע טלפונים יזומים :  החלטה
ר יהיה להגיש לדרישות קול קורא. במקביל לפרסום מאסיבי.  אחריות לתושבי הישוב שנפגעו, שימציאו נתונים כדי שאפש

 מאור אהרוני. קידום הקול קורא באחריות חבר הועד אלעד הראל ואלירן מזכיר הישוב. –הקמפיין 

 4סעיף מס'  

התקיימה השבוע פגישה עם יו"ר המועצה הדתית במציאת דרכי פתרון לתפעול המקווה הקיים  –מקווה נשים  תמצית הדיון :
 יצא כל קורא של משרד הדתות להקמת מקווה חדש. ומציאת חלופה למקום חדש למקווה.

 סמן.ב וחבר הועד דורי גרובאחריות מזכיר הישו –( 31/12/18) לקדם את הקול קורא ולנסות להגיש אותו במועד:   החלטה

 5סעיף מס'  

 למכרז גן דו כיתתי הועד נידרש להעתיק את מבנה הקראווןלאור יציאת המועצה   -העתקת מבנה צופים לקהילה  תמצית הדיון :

הוצעו  .והדבר יהווה תנאי להעתקת המבנה ע"ח הועד יש להוציא מסמך או אישור כלשהו שהמבנה הוא של ועד הישוב :החלטה
. בשטח הירוק 3. בחניית הרב תכליתי 2. בסוף רחוב ערבי נחל 1מספר אפשרויות למיקום המבנה היביל של צופים לקהילה. 

ייבחן ויביא רעיונות  דורי גרוסמןהועד חבר  . בצופים צפון. 6 . בתוך מתחם האמפי5. סוף רחוב הרימון. 4הסמוך לרב תכליתי 
 חברי הועד מוזמנים להציע מקומות נוספים. לקבל החלטה למיקום חדש.נוספים לישיבת הועד הבאה כדי 

 6סעיף מס'  

ואלו יקבלו  27/11/18-הצגת התקציב, הוסבר כי חברי הועד מוזמנים להעביר את הערותיהם עד ליום שלישי  ה תמצית דיון:
 מענה במסגרת התקציב ככל שניתן. לא ניתן יהיה להעביר הערות נוספות במועד מאוחר יותר.

 הועד יאשר את התקציב לאחר עיון עד סוף שבוע הבא החלטה:

 7סעיף מס'  

 בתקבולים דחויים. ₪ 1,169,302נזילים ועוד  ₪ 332,620,34בקרן  –תמצית דיון: עדכון אגמ"צ 

 8סעיף מס' 

 אביב מדמון הציג את המבנה הארגוני של עובדי וועד הישוב. תמצית הדיון:

הוסבר אופן פתיחת קריאות שירות ע"י התושבים באמצעות כתובת מייל יישובי החל  –מבנה ארגוני ושירות לתושב 
.  פניות אלו ירוכזו ע"י מזכיר הישוב ויועברו להמשך טיפול הגורם הרלוונטי במזכירות. עובדי המזכירות יטפלו 29/11/18מ

 ד למציאת הפתרון.בפניות שהתקבלו באמצעות המייל בלבד.  אופן פתיחת קריאות השירות הינו זמני ע

 החלטה: אביב ייפגש בימים הקרובים עם כל עובדי היישוב להגדרת תפקידים וסמכויות.
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 9סעיף מס'  

הדלקת נרות חנוכה יישובית ומעמד פרידה מחברי הועד היוצאים. האירוע יהיה במעמד יתקיים אירוע  –חנוכה  תמצית הדיון:
 רב הישוב וראש המועצה שיישאו דברים.

 10סעיף מס'  

 עדכון סטטוס שפ"ע תמצית הדיון:

 פנייה למועצה להגדיל את ימי הגזם בישוב ליום בשבוע.לבצע ספירת מלאי של כלים. תבוצע  החלטה:

 

 

 

 

 ______________: ___ הועדחותמת                                                             

 _________________חתימת רושם הפרוטוקול : 

 חתימת יו"ר הועד : _________________                                                           


