ועד מקומי טל-שחר
פרוטוקול ועד מקומי מספר  9מתאריך 2.06.19
נוכחים :אסנת ורטמן ,שמוליק פילוסוף ,ינה נכט ,ליטל פישמן ,חיים רז ,ישי הורניק.
נעדר  -דוד ויילר (בחו"ל)
חנה אוחיון ,חגית קרן.

הנושאים על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5

אישור פרוטוקול מתאריך .12.05.19
פרידה ותודות לדפנה ארבל
תביעה בנושא פגיעה בקו חשמל
תחרות חידוש לוגו המושב
סיכום ארוע שריפה והפקת לקחים

.6
.7
.8
.9

הקמת צוות צח"י
עדכון מישיבת היגוי צוות נוער וקהילה  +עדכון בני המושבים
עדכון שבועות
הזמנת חוות דעת מומחה לבטיחות כבישים כאמצעי לחץ על הרשויות בנושא כבישים

ומדרכות
 .10פתיחת שער לכיוון הבריכה בימי שבת
 .11שלט לגינת מייסדים בדשא מתחת למזכירות לבקשת משה עבאדי
 .12גזם – עדכון והחלטה לגבי המשך הטיפול בנושא
 .13מגרש חניה ליד הצרכניה – עדכון והחלטה עקרונית
 .14שדרוג רמפת כניסה למושב
 .15הצבת תרנים לדגלי קבע בכיכר הכניסה לישוב
 .16החלטה עקרונית ותקצוב גינה בגב רסלר
 .17חשובה מחודשת לגבי אנדרטת הזכרון לנופלים
 .18דיון ראשוני בנושא פיתוח הכבישים בישוב
 .19שונות:
א .זבובים ויתושים
ב .מתקן משחקים גדול בדשא ליד המזכירות
ג .גן משחקים יחודי – גן נגה
ד .הופעות לפתיחת הקיץ
החלטות:
 .1אישור פרוטוקול :פרוטוקול מתאריך  12.05.19אושר ונחתם .ניתן לפרסם בקהילה.
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 .2פרידה מדפנה ארבל  :חברי הועד הודו לדפנה על פעילותה רבת השנים ושמחים שעדיין
ממשיכה לתרום בנושא הנוער.
 .3תביעה בנושא פגיעה בכבל חשמל  :מאחר ולא ניתן להוכיח מה היה גובה הכבל ואם היה
בגובה שהתקן קובע ,ומאחר וגובה ההשתתפות העצמית הינה בגובה הנזק ,הוחלט לא להגיש
תביעה שעלולה להכניס להוצאות נוספות של שכר טרחה עו"ד ועוד .לאור האמור הוחלט כי
משאית פינוי הגזם לא תיכנס יותר למשקים ,איסוף הגזם יהיה מהשטח הציבורי בלבד.
 .4לוגו  :התקבלו כ 10-עיצובי לוגו לטל שחר .מחר יפורסם סקר לבחירת הלוגו.
 .5סיכום לקחים מהשריפה :צוין כי המועצה ומנהלי האגפים פעלו באופן מקצועי וללא דופי,
בפגישה שהתקיימה בשבוע שעבר עם ראש המועצה ,מנהלי אגפים ,יו"ר ישובים ,מזכירים
ציינו את תרומת הישוב טל שחר בארוע השריפה ואירוח חברי הקיבוץ .ועד המושב רוצה לציין
ולהודות לתושבים אשר לא הפסיקו לנסות לעזור ולתרום בכל תחום אפשרי.
יש להקים צוות צח"י שיפעל בישוב ויורכב מחברי הועד ומתנדבים נוספים.
 .6הקמת צוות צח"י :בהמשך לפגישה שהתקיימה במועצה עם מחלקת הרווחה לקבלת הכשרה
נוספת לצוות צח"י שיכלול את כל חברי הועד החדשים והתאמה לישוב טל שחר ,הוחלט לרענן
את התושבים בדבר הועדות הקיימות ומגנט שהופק ע"י ועדת בריאות ובטחון .במקביל
להתקדם מול המועצה לקביעת מועד ההדרכה הראשון להקמת צוות צח"י.
 .7עדכון ישיבת ועדת היגוי נוער וקהילה :ינה דיווחה על התפתחות בנושא הנוער :תנועת בני
המושבים נפרדה באופן סופי מ"הנוער העובד והלומד" ,בחסות ראשי המועצות האיזוריות
ותנועת ה"שומר החדש" .בשלב זה" ,בני המושבים" מתמקדת בהוצאה לפועל של תוכניות
הקיץ ,לרבות שנת שירות ,קורס מד"צים וכו' ובמקביל פועלת להקמת תנועה עצמאית .ועד
המושב פנה לראש המועצה וכל שאר הנוגעים בדבר בבקשה כי חניכי וחניכות התנועה מטל
שחר ירשמו כחלק מהתנועה החדשה ולא תחת תנועת "השומר החדש".
 .8שבועות  :מושית גבע והדר קחטן מארגנות את האירוע ,אושר להגדיל את התקציב בכ5000-
 ₪נוספים עבור הפעלה חיצונית שהוזמנה.
 .9הזמנת חוות דעת של מומחה לבטיחות כבישים כאמצעי לחץ על הרשויות בנושא כבישים
ומדרכות :ישי ידאג לקבלת  3הצעות מחיר של יועצי בטיחות כבישים והנושא יובא לדיון
מחודש.
 .10שער לכיון הבריכה מהכביש החדש :אושר להנחות את צבי חתינה להשאיר את השער האמור
פתוח בשבת בעונת השחיה.
 .11שלט לגינת מייסדים :לבקשת החבר משה עבאדי אושר כי באזור המרפאה הישנה
והמקווה יותקני  2ספסלים ועצים עם שלט גן המייסדים.
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 .12גזם :חברי הועד פועלים למציאת פתרונות לבעיית הגזם במחיר סביר ,ובמקביל
מתקיימות פגישות בנושא עם מנהלי המחלקות במועצה .הוחלט לפרסם לתושבים טבלה
עם מועדי פינוי הגזם על מנת למנוע הוצאת גזם שלא במועד ולהימנע מקבלת קנסות.
בשלב זה ,הצלחנו למצוא פתרון זמני לפיו אין שינוי באופן פינוי הגזם ,ופינוי הגזם
יתקיים כרגיל אחת לשבועיים.
 .13חניית מכולת :שמוליק דיווח על ההתקדמות בנושא ,כרגע עדיין אין הצעות מחיר ואין
תוכנית ולכן הדיון נדחה למועד קבלת האומדן הסופי.
 .14שדרוג רמפה בכניסה למושב :התקבלה הצעה של דאוד ע"ס  ₪ 4000יש לקבל הצעה
נוספת עפ"י הפירוט ולקדם את הפרויקט – באחריות שמוליק.
 .15תרנים בכיכר :התקבלה הצעת מחיר של כ ₪ 10,000-עבור התרנים והצעה נוספת של כ-
 ₪ 10,000בגין ההתקנה .לקבל הצעות נוספות .במידה ומחיר ההתקנה לא יהיה זול
משמעותית הפרוייקט לא יוקם.
 .16גינה בשצ"פ מאחרי רסלר :אושר תקציב של  ₪ 20,000להקמת גינה עם ספסלים וגזיבו.
לקבל הצעות מחיר לפי מפרט שהכין דודי בנית.
 .17חשיבה מחודשת בנושא לגבי אנדרטת הזיכרון לנופלים והבמה :לאחר בחינת שתי
האפשרויות שניתנו שמוליק ממליץ להשאיר את המבנה במקום הקיים .הנושא יבדק מול
פזית שוב ויובא לישיבה נוספת לקבלת החלטה סופית.
 .18כבישים :דיון בנושא הכבישים יקבע לישיבה נפרדת ומיוחדת רק לנושא זה.
 .19שונות:
א .מגרש משחקים אתגריים – התקבלה הצעת מחיר של פטוריז לשני מתקנים (אחד
גדול ואחד קטן) כולל פיתוח בסך כולל של כ .₪ 300,000-הוחלט בשלב זה לפעול
לקדם מתקן אחד .יש לפנות לשני ספקים נוספים עם המפרט ולקבל הצעות מחיר
נוספות.
ב .גן נגה – הוחלט לשדרג את גן נגה בתהליך חינוכי משותף של עבודה מול הילדים
והועד המקומי .הועד המקומי מגדיר את המטרות והערכים לפרוייקט ,התהליך הינו
חווייתי חינוכי ומכונן .המתקנים הינם יחודיים שנוצרים מרעיונות שהילדים מעלים
ומתכננים במספר מפגשים ולאחר איסוף המידע והרעיונות החברה יחד עם מהנדסי
הבטיחות שלה מתכננת את המתקן הסופי .הוחלט לבדוק אם ניתן לבצע את
הפרוייקט עם חברות נוספות .לקבל  3הצעות מחיר מ 3-ספקים.
ג .הופעה לפתיחת הקיץ -באחריות ליטל וינה לבדוק הופעה לפתיחת הקיץ לתושבי
המועצה בלבד ,ללא פרסום ,עד  500איש .מומלץ באמצעות יוכי ומחלקת התרבות
של המועצה.
ד .הרצאה של דיגמי -לפרסם תזכורת כי ההרצאה בנושא האיסלם שנדחתה בגלל
השריפה בהראל תתקיים בתאריך .27.6
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ה .יתושים – המועצה פיזרה דגים בנחל שניזונים מרימות היתושות ומקיימים הדברה
ביולוגית .בנוסף ,לראשונה הוועד המקומי הזמין מלכודות הטלה המיועדות ללכידת
היתושה והרימות שיפוזרו ברחבי המושב למיגור התופעה
ו .זבובים – הועד המקומי מרסס באמצעות הגנן אחת לחודש כפי שהיה בעבר .בבדיקה
מעמיקה עולה כי יש צורך בהדברה אחת לשבוע .בנוסף ,יש לבצע הדברה במקביל
גם בשטחים החקלאיים ובלולים וכן בכל בתי הגידול של בע"ח אחרת ההדברה
בשטחים הציבוריים אינה אפקטיבית .ועד האגודה צריך לפעול מול המשקים
הפעילים לריסוס.
למרות האמור לעיל ,הוועד הזמין מלכודות לתליה בשטחים הציבוריים למיתון
התופעה וידאג לרסס את השטחים הציבוריים בתדירות גבוהה יותר.
כמו כן הוחלט לקבל הצעות מחיר לרכישת שקיות ללכידת זבובים (זבובון) לחלוקה
לכל בתי האב במושב ( 2יח' למשק ו 1-יח' בהרחבה ובתים מקצועיים).

_____________________
יו"ר ועד מקומי אסנת ורטמן

__________________
חותמת ועד מקומי
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