ועד מקומי מושב טל-שחר
פרוטוקול ועד מקומי מספר  1מתאריך 13.1.2020
נוכחים :אסנת ורטמן ,שמוליק פילוסוף ,ינה נכט ,ישי הורניק ,דוד ויילר ,חיים רז ,ליטל פישמן.
חנה אוחיון.
נעדרים :חגית קרן.
הנושאים על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מיום 30.12.19
 .2הצעות מחיר להחלפת דלתות בבית העם.
 .3סגירת שערי היישוב.
 .4סדנת החייאה ועזרה ראשונה לתושבי המושב.
 .5הסכם פינוי גזם.
 .6הצעות מחיר לריסוק גזם.
 .7שונות:
א .עדכון פגישה עם נציגי ועד האגודה.
ב .עדכון פגישה עם מנהלת אגף תפעול ופיתוח במועצה האזורית גב' שרית עוזרי ,וראש
המועצה  -מר ניב ויזל.
ג .שימוש באולם הספורט.
ד .עדכון אירועי ט"ו בשבט ביישוב.
ה .עדכון בנושא גבעת הרקפות.
ו .מצלמות אבטחה.

החלטות:
 .1פרוטוקול ישיבת ועד מיום  30.12.19אושר לפרסום לתושבים.
 .2הצעות מחיר להחלפת דלתות בבית העם  -התקבלו  3הצעות מחיר ,לפי מפרט שנשלח
לקבלנים:
ג'בר ובניו – הצעה על סך  14,600כולל מע"מ
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אופיר באומן – הצעה ע"ס  ₪ 18,486כולל מע"מ
אוס"ד המשפץ – הצעה ע"ס  ₪ 17,667כולל מע"מ.
החלטה:
התקבלה ההצעה הזולה ביותר של ג'בר ובניו.
הצעות המחיר והחלטת הוועד המקומי יועבר למועצה האזורית לאישור וקבלת הזמנת עבודה,
על מנת לבצע את החלפת הדלתות על חשבון כספי התב"ר של היישוב.
 .3סגירת שערי היישוב :
בעקבות מספר פניות מצד הקהילה ומצד ועדת בטחון בנוגע לסגירת השערים של היישוב
בלילות ,הוחלט לבחון אפשרות להתקנת שערים חשמליים .לאחר קבלת הצעות מחיר ניתן
יהיה לשקול כמה שערים ניתן להתקין ,ומה התקציב הנדרש.
החלטה:
יש לקבל הצעות מחיר לשערים חשמליים לפי מפרט השער שהוצב ביציאה מהמושב לכיוון
החווה.
 .4הדרכת החייאה וקורס עזרה ראשונה לתושבים במושב:
בהמשך להחלטת הועד המקומי בישיבה מתאריך  ,30.12.19התקבלו בעזרתו והמלצתו של יו"ר
ועדת בריאות יואב לקטוש ,שתי הצעות לקיום סדנאות ריענון בתחום העזרה הראשונה לציבור
הרחב וכן לחברים בוועדת בריאות:
א .קורס מטעם ארגון 'איחוד הצלה' בעלות של .₪ 600
ב .קורס מטעם ארגון 'איחוד הצלה' ,במימון חברת 'נורופן'  -ללא תשלום ,במסגרת מבצע
משפחה בטוחה.
מינימום משתתפים בכל קורס  20איש.
הוחלט לקיים את ההדרכה בחסות נורופן .תאריך האירוע יפורסם לקהילה ,לאחר תיאום
מועד ההדרכה.

 .5הסכם פינוי גזם:
קבלן פינוי הגזם החדש החל בעבודתו בתחילת שנת  .2020התעוררו חילוקי דעות עם הקבלן
בנוגע לסעיפי הערבות בהסכם העבודה שהועבר לחתימתו .על מנת לקדם את החתימה על
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ההסכם  -הומלץ להיפגש עם יניב הקבלן ולבחון אפשרויות לגיבוש פתרון בנושא – באחריות
דוד ויילר.
החלטה:
תתואם פגישה עם יניב ,קבלן פינוי הגזם ,בהשתתפות דוד ויילר ,ליטל פישמן ,חנה
אוחיון/חגית קרן.
 .6הצעות מחיר לריסוק גזם:
התקבלו  3הצעות מחיר עבור עבודות לריסוק גזם באתר הפסולת אחת לשלושה חודשים
והובלת הרסק ופיזורו בשתי נקודות בישוב:
א .הצעת מחיר של 'עצי ג'מיל ניקולה' בסך  ,₪ 8,972לא כולל מע"מ (ההצעה כוללת עבודת
ריסוק וכן הובלה של הגזם המרוסק),
ב .הצעת מחיר של 'ג.א.ן תברואה בע"מ' בסך  ₪ 10,500לא כולל מע"מ ( 2,500 + ₪ 8,000שח
בגין הובלת הגזם המרוסק),
ג .הצעת מחיר של "נגב אקולוגיה' בסך  ₪ 11,500לא כולל מע"מ ( ₪ 500 + 11,000בגין
הובלת הגזם המרוסק),
החלטה:
הוחלט לקבל את ההצעה הזולה ביותר של 'עצי ג'מיל ניקולה' בסך  ₪ 8,972לא כולל
מע"מ ( ₪ 10,497כולל מע"מ).
 .7שונות:
א .עדכון פגישה עם נציגי ועד האגודה:
התקיימה ישיבת עבודה משותפת של נציגי הוועד המקומי ונציגי ועד האגודה .בישיבה
השתתפו  -דוד בנית ,יו"ר ועד האגודה ,וחברי האגודה שמוליק כהן ,דוד ויילר (חבר
שני הוועדים) ,ושירי לוינס – חברת אגודה .מטעם הוועד המקומי השתתפו אסנת
ורטמן ,יו"ר הועד המקומי ,וחברי הועד המקומי  -חיים רז ,שמוליק פילוסוף.
במהלך הישיבה ,נמסרו לנציגי הוועדים עדכונים בנושאים השונים ,לרבות בעניין
תנועת הנוער ,היתרי בניה ,השקעות משותפות ביישוב וכד' .בתום הפגישה ,הוחלט
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לקיים ישיבות משותפות לשני הוועדים אחת לחודש ,לצורך עדכונים שוטפים ,קידום
פרויקטים שונים ,והמשך שיתוף הפעולה בין שני הוועדים.
ב .עדכון פגישה עם מנהלת אגף תפעול ופיתוח גב' שרית עוזרי ,וראש המועצה  -מר
ניב ויזל:
במהלך הדיון ,נידון נושא אחזקת הכבישים ופיתוח המדרכות והכבישים ביישוב.
לגבי אחזקת הכבישים – מנהלת אגף תפעול ופיתוח הבהירה כי תחזוקת הכבישים,
לרבות תיקון בורות ,הינה באחריות המועצה ותיקון הליקויים הינו על חשבון תקציב
המועצה.
החלטה:
הוועד המקומי יפעל להעביר למוקד המועצה האזורית את רשימת הליקויים הידועים
לו לצורך טיפול במפגעים.
בנוסף ,התושבים מתבקשים לתעד בעת הצורך את הליקויים בכבישים ולשלוח
למוקד המועצה בהודעת וואצאפ ,למספר הטלפון.052-7250801 :

לגבי פיתוח המדרכות והגבישים  -ראש המועצה מסר כי המועצה תישא בעלויות בניית
מדרכות בכביש המוביל לבית הספר לרווחת ילדי/ות המושב .הוועד המקומי יפעל
להשלמת המדרכות ברחוב נהר הירדן .נידונה שאלת אופן הביצוע של הפרוייקט
לפיתוח המדרכות ביישוב ונמסר כי בכל מקרה בו עלות הפרויקט גבוהה מ147,000 -
 ,₪יש לבצע את העבודות באמצעות המועצה ,ולא ניתן יהיה לפרסם מכרז של הועד
המקומי.
הוחלט לתאם פגישה נוספת עם הגב' שרית עוזרי ,לתאום דרכי הפעולה לקידום
הפרויקט.
ג .שימוש באולם הספורט (פיס):
מחלקת הספורט של המועצה האזורית הגישה דרישה לתשלום דמי שימוש בגין כל
הפעילויות המתקיימות באולם הפיס ,לרבות פעילויות ספורט קהילתיות ,שאינן
במסגרת מסחרית .הוועד המקומי הביע את מורת רוחו מכוונת המועצה לגבות את
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התשלומים מהמשתמשים והמתאמנים באולם ,והתייחס בהרחבה לחשיבות עידוד
פעילות הספורט הקהילתית הנערכת באולם הספורט.
הוחלט לערוך פגישה עם נציגי המועצה ,נציגי בי"ס "השחר" ,מפעילי החוגים וחברי
הוועד באולם הספורט/פיס .הפגישה תתקיים בתאריך  .29.1.20במסגרת זו ,תועלה גם
סוגיית השימוש במגרש הכדורסל הנמצא בביה"ס "השחר" בשעות אחה"צ עבור ילדי
המושב.

ד .ט"ו בשבט:
ועדת קהילה פעלה ,בסיועם של יואב ויעל לקטוש ,לגייס תרומת שתילים מקק"ל.
בתאריך  7.2.20יתקיים אירוע נטיעות יישובי ,בשיתוף הקהילה וקן הנוער .העצים
יינטעו ברחוב נחל הבשור ,בכביש לכיוון החווה .כולם/ן מוזמנים/ות להגיע ולקחת חלק
באירוע הנטיעות הקהילתי.

ה .עדכון בנושא גבעת הרקפות:
נציג קיבוץ 'הראל' פנה לוועד המקומי והודיע כי לא יאפשר מעבר מטיילים ורכבים
דרך השדות של הקיבוץ בתוואי הדרך אשר הוצע על ידי קק"ל והוועד המקומי.
לאחר דיון נרחב בנושא ,הוחלט לבחון דרכים חלופיות למעבר ו/או פתרונות אשר לא
יאפשרו למטיילים הרבים הפוקדים את גבעת הרקפות לפגוע בשדות הקיבוץ והיבולים
החקלאיים.
ו .מצלמות אבטחה:
הצעות המחיר שהתקבלו עבור התכנית להצבת מצלמות אבטחה ביישוב עומדות על כ-
 .₪ 100,000לאור זאת ,ועדת ביטחון תיבחן תוכנית חלופית הכוללת מספר מצומצם
של מצלמות אשר יוצבו באזור הכיכר ,היציאות/הכניסות הראשיות של היישוב ואתר
הגזם.

-----------------------------יו"ר ועד מקומי אסנת ורטמן

----------------------חותמת
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