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פרוטוקול ישיבות ועד מקומי מיום  18.06.19ט"ו סיוון תשע"ט
נוכחים :חזקי מלאכי ,יוסי פרידמן ,ירון דרמר ,נתי עזיזה ,מיכל פלג.
הילה עיני – נציגת היישוב במועצה (נכחה בחלק מהישיבה).
נעדרו :מירב שמעוני ,איתמר קליימן.
 .1סדר יום
 .1.1סטטוס תקציב( .יוסי).
 .1.2ה יערכות לחידוש ועדת תרבות.
 .1.3המלצה להקפאת פרויקט שער כניסה חשמלי.
 .1.4עדכון קווי לילה ,הקו הצהוב( .נתי)
 .1.5דיווח על הנעשה בועדת נוער ,רכזת נוער( .נתי  +יונתן).
 .1.6נושאים נוספים.
 .2מהלך הישיבה:
 .2.1סטטוס תקציב כולל פרויקטים:
 .2.1.1פינוי פחים ציבוריים – קיים חיוב נוסף של  12אש"ח ,הנושא ייבדק על ידי איריס מול המועצה.
(אחריות – איריס)
 .2.1.2גזם – יש לחייב פינוי  3משאיות במקום תקציב 'שוטף' מתקציב תב"ר תשתיות שכן מדובר בסיום פרויקט
גיזום הפיקוסים (כלל הפרויקט מומן מתקציב תב"ר תשתיות).
(אחריות – איריס ויוסי)
 .2.1.3גזם – נראה נכון לעתה שהחריגה הגדולה הצפויה הינה בתחום פינוי הגזם ,עד כה נוצלו  102אש"ח
(מתוך  160אש"ח שהוקצו לנושא ,כ .)64% -נבחנים פתרונות לצמצום ההוצאה.
(אחריות – ירון וחזקי)
 .2.1.4לבקשת מיכל ,מאושר להעביר סך  ₪ 1,000מתקציב 'תרבות' לוועדת 'חיילים'.
 .2.1.5מועדון נוער – בע"ה השיפוץ יחל ב 25/06/19 -עלותו  150אש"ח (כולל מע"מ) 100 .אש"ח מתב"ר ייעודי
לנושא ,יש לוודא כי ה –  50אש"ח הנותרים מחייבים תב"ר תשתיות.
(אחריות נתי מול יוסי).
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 .2.2ועדת נוער
 .2.2.1יונתן גלסנר ,יו"ר ועדת נוער ,סקר בהרחבה בפני חברי הועד את פעילות הועדה בדגש על מגוון
הפעילויות ,חברי הועדה וחלוקת תפקידים ,עבודה מול הקומונרית ,עבודה מול רכזת הנוער ,תהליכי
בקרה ותיכנון ,תכנון תקציב ,שוטף ,היערכות לקיץ ,דילמות ,ועוד.
 .2.2.2חברי הועד התרשמו עמוקות מפעילות חברי/ות הועדה :יונתן גלסנר ,ורד גלסנר ,רינת ברחי ,איריס ברחי,
גלעד טלר ,יוחאי נבו ,אורי הורביץ ,ידידה צרפתי ,קרן פלג ,יוחאי נבו – גזבר הועדה.
 .2.2.3ניכרת חשיבה עמוקה ויסודית כמו גם הטיפול בנושאים השונים תוך ראיה רחבה מחד והקפדה על הפרט
מאידך .יישר כוח גדול.
 .2.2.4קווי לילה ,הקו הצהוב – מדובר בשירות שהמועצה מעמידה בימי הקיץ לנוער בעמק חפר .קווי הלילה אלו
שירותי הס עה למקומות בילוי ואילו הקו הצהוב הינו שירות הסעה לחוף הים .הסיכום עם נציגי המועצה
בנושא הינו שההורים שחפצים בשירותים הללו יוכלו להירשם ולשלם ישירות למועצה.
עדכון להורים בנושא יופץ בנפרד – אחריות נתי.
 .2.3פרויקט שער כניסה ליישוב חשמלי ומצלמות
 .2.3.1הילה ,נציגת היישוב במליאה ,עדכנה כי נושא שערי הכניסה ליישובים נמצא בבחינה במועצה בעקבות
תלונה של תושב באחד מהיישובים .נראה כי עד כה במרבית היישובים השערים הותקנו ללא אישור תקני
אך ב'מעין' הסכמה .לאור התלונה הרשמית בנושא ,בוחנים שוב את ההתנהלות.
 .2.3.2חשוב לציין שעל אף שאין שער כניסה חשמלי ליישוב ,מבחינה סטטיסטית אין שינוי ביננו לבים היישובי
הסמוכים בכל הנוגע לרמת הגניבות והפשיעה .אין עוררין על כך ששער חשמלי מהווה 'שקט נפשי' ,אך
הנ"ל אינו מגובה בנתונים הסטטיסטיים ,לאורך השנים .חלק מהגניבות מתבצעות באור יום ,אז השערים
פתוחים ממילא ,ועוד.
 .2.3.3מצלמות – לא מדובר רק במצלמות אבטחה כי אם במצלמות 'חכמות' אשר מקושרות למרכז הבקרה
במשטרת תחנה 'שדות' ו'קוראות' את לוחיות הזיהוי של הרכבים .כך ניתן לבצע מעקב חכם ואפקטיבי
אחר רכבים גנובים ,מרדפים בזמן אמת וכו'.
 .2.3.4החלטות –
 .2.3.4.1לאור התלונה וחוקיות נושא השערים ובהתחשב בעובדה שהדבר לא באמת מונע או מצמצם את
כמות הגניבות ,על אף תחושת הביטחון שהדבר מקנה ,הוחלט לעת עתה להקפיא את מימוש
פרויקט 'שער חשמלי לכניסה ליישוב' .נבחן את הנושא שוב לאחר החלטות שהמעצה תקבל
בנושא ,בעקבות הטיפול בתלונה.
 .2.3.4.2מצלמות 'חכמות' – יש לקדם את הנושא למימוש ,בהתאם לתוכנית ,כולל חיבור למרכז הבקרה של
משטרת תחנת 'שדות'.
(אחריות :איתמר בשיתוף יגאל הרב"ש).
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 .2.4ועדת תרבות –
 .2.4.1מיכל מעדכנת כי חברות ועדת תרבות בקשו לסיים את תפקידן .הפעילות האחרונה הצפויה הינה אירוע
פתיחת הקיץ ,אחריו נפרסם בציבור ונפעל למינוי חברות/י ועדה חדשים.
 .2.4.2בשם הקהילה אנו מוקירים תודה גדולה לחברות ועדת תרבות :הדר וולץ ,יונת וייזר ,תמר הרפז ,עפרה
כהן ואביטל ברוך על פעילותן הרבה והמושקעת בשנים האחרונות .עמלתן רבות כדי שהקהילה תזכה
לפעילות תרבות מגוונת ואיכותית .אכן הצלחתן ,תודה רבה.
 .2.4.3אנו קוראים למועמדים/ות שרואים עצמם מתאימים ומעוניינים לתרום ,נא ליצור קשר עם מיכל פלג.

חתימות:
ירון דרמר  /יוסי פרידמן
____________________

חזקי מלאכי – יו"ר
_____________________
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