פרוטוקול ועד מקומי מיום
נוכחים:

רוני דהאן -מנהל הישוב.
יוני לוזון ,אלעד גולדנברג ,אפלקר ערן ,מוריאל אנדה ,אריאל כהן  -חברי הוועד.
דולי טמיר -משקיף

חסרים:

ששון סיידוף -נציג הישוב במליאה.

בחירת יו"ר ועד מקומי
לתפקיד יו"ר הועד המקומי נבחר אלעד גולדנברג.
כתב מינוי יוכן ע"י המועצה .
אלעד ישמש גם כמורשה חתימה של הועד.
הגדלת הרכב הוועד
הוחלט על הגדלת מס' חברי הועד המקומי מ 5-ל .7-לשם כך תיעשה פנייה למועצה האזורית
ולחברים הרשומים ברשימת המועמדים לקבלת הסכמתם.

סקירת השבוע החולף


חלוקת מפתחות לתאי הדואר החדשים תתקיים החל מיום ראשון  18.10.15ועד ליום
שלישי  .20.10.15החלוקה תתבצע במשרדי הוועד בשעות הפתיחה וכן אצל ציפי הדוורית
בשעות פתיחת משרד הדואר.



מפתח לשער בית העלמין -עם החלפת המנעולים בשערי הביטחון הוועד קבל החלטה כי
לא יחולקו מפתחות לשער בית העלמין לכניסה/יציאת כלי רכב .במידת הצורך ובמקרים
כגון אזכרות -ניתן יהיה לפנות לרב"ש הישוב או למנהל הישוב ולקבל מפתח שיוחזר
בתום הארוע.



תיקון צנרת מים באזור ה : 200-ועד הישוב פנה לחברת המים ממ"י על מנת שיבצעו
בדחיפות את תיקון האספלט שנהרס לאחר תיקון צנרת מים באזור ה .200 -כמו כן הוועד
יוציא מכתב למנכ"ל ממ"י על גביית יתר של כספים.



מועדון הנוער -לאור פניות תושבים על רעש ,לכלוך ואופי השימוש במועדון ,הוחלט על
סגירת מועדון הנוער עד להודעה חדשה.
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עבודות קק"ל -עבודות קק"ל לכריתה ודילול עצי היער בגדר המזרחית הסתיימו.
תתקיים פגישה בהשתתפות הגורמים הרלוונטיים -קק"ל ,כיבוי אש ,בטחון מועצה ,ישוב
וכו' על מנת לבחון את העבודות.
הוועד יפנה לבעלי מגרשים שעדין לא החלו לבנות את ביתם לכרות במיידית עצים
המצויים במגרשיהם.



ריבוד גני הילדים בדשא סינטטי -עבודות להנחת דשא סינטטי בגני הילדים "אנפה"
ו"-דוכיפת" במקום חול המחצבות – הסתיימו .העבודות בוצעו לשביעות רצון הגננות.
הוועד מודה לעוסקים בנושא ולראש המועצה.



הקפות שמחת תורה -הוצא סך של  ₪ 820עבור כיבוד קל .באירוע נכחו עשרות רבות
מתושבי הישוב.




גנן ישובי -הוועד החליף את הגנן )רוזמרין( שבצע עבודות גינון בישוב במהלך השנה וחצי
האחרונות .במקומו ניכנס "צחי זנגי".
פינוי הגזם והגרוטאות וכן עבודות הגינון ייעשו בימי חמישי .התושבים מתבקשים להוציא
את הגזם עד ליום חמישי בבוקר בכל שבוע  .תיבחן חלוקת באלות למילוי עלים וכדומה.
הוועד יבחן את עבודתו במהלך  3החודשים הקרובים  .לאחר מכן ייצא מכרז בנושא.

הקמת צוות טרואמה
הוועד החליט על הקמת צוות סיוע ותמיכה מקצועי בנושאים רגשיים וטראומטיים אשר יהיה
חלק מצח"י .בצוות יהיו חברים בעלי מקצוע רלוונטיים ובעלי ניסיון בנושא מעין זה.
בטחון שוטף
לאור הארועים האחרונים הוועד החליט על פנייה דחופה לראש המועצה ולגורמי הביטחון
בדרישה לאבטחת גני הילדים ולהגברת סיורי מג"ב בישוב .כידוע -הישוב מבוא ביתר מוגדר
כ"ישוב תפר" וכאזור אשר אין בו "גדר הפרדה" .עד היום לא היתה כל אבטחה בקרב הגנים וזאת
על אף שישנם  3גנים עם סמל מוסד וגן פרטי נוסף .בנוסף בישוב ישנם אתרי בנייה בהם מועסקים
בני מיעוטים .הועד יקיים פגישות דחופות עם כל גורמי הביטחון על מנת לקדם את נושא
הביטחון .הוועד קורא לכל הבונים להגביר את הפיקוח והאחריות על הפועלים המועסקים באתר.
הוועד ינחה את הרב"ש להגביר את נוכחותו באתרי הבנייה ולנקוט ביד קשה כלפי כל שב"ח
שיימצא באזור.
הוועד יבחן דרכים נוספות להגברת הביטחון הישובי
הוועד שב ומדגיש את חשיבות הדיווח המיידי למוקד  100ולרב"ש על כל פעילות חשודה.
תקציב 2016
על פי צו המיסים שפרסמה המועצה לשנת  2016תעמוד הארנונה על  38.59₪למטר .מס הוועד
המקומי יאושר בחודש הבא.
הוועד יכין ויגיש את הצעת התקציב לשנת  2016במהלך השבועיים הקרובים .התקציב יוצג בפני
התושבים.
בחירות לועדת חינוך
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ביום חמישי הקרוב  15.10.15תם מועד הגשת מועמדות לבחירות לוועדת חינוך.
עד כה הגישו את מועמדותם/ן בכתב )באמצעות המייל( המועמדים/ת הבאים/ת:
.1

אורי כהן

.2

יערה כהן-לוי

.3

רותי קליין

.4

ענת כהן

.5

שירן יעקב

.6

אפרת ארזי

.7

אתי יצחקי

כנס מקב"ת
כנס תושבים בנושא המקב"ת יתקיים ביום רביעי  14.10.15הקרוב בשעה  20:30בבית העם.
כפי שבוודאי ידוע מתוכננת הקמתן של כ 1500-יחידות דיור בסמוך אלינו .תהליכי התכנון
בשלבים מתקדמים מאוד ויש להם השלכות על סביבתנו.
צוות תושבים אשר הוקם לפני מס' שבועות מלווה את הנושא ונוטל חלק בדיונים הקשורים לכך.
בכוונתנו להציג את החומר המצוי בידינו בפני כלל התושבים .
הנוכחות חשובה מאוד.

על החתום:

אלעד גולדנברג
יו"ר ועד מקומי

רוני דהאן
מנהל הישוב
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