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  טוקול ישיבת ועד מקומיפרו

  
  .ברק, גדעון, ירון, יעקב, הרצל, גל -נוכחים 
  ניקי פרנקו, דובי כהן: אורחים

  
 שנה לגבעת ישעיהו  55אירוע 
 היה אירוע מעולה והתגובות היו טובות מאוד.  תודה לכל הצוות שעסק במלאכה )1

  
  ק "ענ

 גל נפגש עם נציגות הנוער וההורים )1
a. על פי הגדרות התפקיד –ונת הנוכחית קית ממשיכה לעבוד במתכ"הענ 
b.  כל העיסוקים הנוספים מסביב שבהם עסקה הענקית מעבר להגדרות התפקיד ושנעשו

 .כך שתפקידה יהיה על פי הגדרות התפקיד בלבד –יבוטלו  –ביוזמתה 
c. יפעת בונה, חגית לוסטיגמן, סימה רב הון: קית "צוות הורים  מצומצם יעבוד עם הענ. 

  
  מהצומת לכיוון המקווה –אורך כביש הכניסה לפיתוח גינון 

 גל מדווח כי התקבל מהאגודה סכום כסף יעודי לטובת גינון זה  )1
 . שפיכת האדמה וישורה, בימים הקרובים יעבוד בשטח טרקטור לביצוע הכנת התשתית  )2
–יפונה תוך יום  –אך גלש לכביש , מערום אדמת גן נשפך בשולי הכביש, מחוסר מקום סביר אחר )3

 .מייםיו
  

  מזבלה/אתר זבל 
הודיע פקח איכות הסביבה כי  -)  ויציאת המועצה להדממה מכיפור ועד לאחר סוכות(יומיים לפני יום כיפור 

  .האתר בכאוס  וכי אין אפשרות למשאיות הפינוי של המועצה להיכנס לאתר ולפנות את המכולה
המועצה תפעל , רק לאחר מכן. המקוםהפקח דרש כי הוועד יכניס כלי עבודה לאתר על חשבונו לסידור  )1

 .לפינוי המכולה
 נדרש המזכיר לדאוג לפינוי עם טרקטור בתשלום –בשיחה עם מנהל המחלקה  )2
הובהר כי אין אפשרות מיידית להשתמש בטרקטור של המועצה וכי אין  –בפניה רשמית למחלקה  )3

 .אפשרות להמתין לטרקטור שיתפנה
a. בגינון בכניסה לפנות את השטח  יעשה מאמץ להכניס את הטרקטור שעובד 
b. גדעון יפנה לאחד החקלאים שברשותו טרקטור כף לתת מספר שעות עבודה באתר , בנוסף– 

 .בתשלום
c. מזכיר יפנה למועצה לקבלת טרקטור בהזדמנות הקרובה ביותר. 

  
  גרור כיבוי 

  
עשה מאז הישיבה לא נ(באחריות המזכיר להעביר באופן מיידי את הצעות המחיר לתיקון הגרור למועצה 

  ) הקודמת
₪  3000הוועד מוכן לממן עד  –שהמועצה מוכנה לממן לבין  ההצעות ₪  4000בשל פער במחירים בין 
  .מתקציבו לצורך העניין



  
  

  שמירה
  

  . לספטמבר 11ב ב "יעקב נתנו סקירה של השתלשלות האירועים שקדמו לשליחת מכתב למג+ גל 
 השמירה אינה עומדת בחוק )1
 ) ב"אשר באחריות מג(בעיות רבות עם השמירה בשכר  )2

a.  כל השומרים התגלו כאינם מתאימים –שומרים שונים  4נבחנו –במשך שנה אחת 
b.  לא הצליחו לבצע נוהל שמירה כתוב ומפורט  -השומר 
c.  ומציגי שווא, משתמטים, תועדו לאורך זמן כחסרי אמינות -השומר 
d. מדווחים שקר לגבי מיקומםו, נתפסו ישנים במקומות מחבוא  - השומר. 
e.  השומרים לא מגיעים ולא עונים בקשר –באירועים אמיתיים בזמן אמת. 

 או המחליפים בשכר /בעיות רבות עם השומרים מתוך הישוב ו )3
a.  התושבים אינם בנויים לשמירה ארוכה כל כך 
b.  מרבית השמירות מועברות למחליפים בודדים המקבלים שכר נמוך מאוד –כתוצאה מכך ,

מכירים את השיטה ומנצלים , ומרים לעיתים קרובות מאוד ועל כן בעלי מוטיבציה נמוכההש
 .אותה

c.   ובמקרים רבים אינה מבוצעת כלל למרות התשלום  -השמירה שלהם אינה מתבצעת כנדרש
 . שהם גובים

 .זו רק אחיזת עיניים.  אין שמירה –גם עם השומר בשכר וגם עם השומרים המחליפים  –בפועל  )4
 ללא הועיל –ב לגבי השמירה "מגל תווריאציו תעו מספר רב של פתרונות ניסיונוהוצ )5
כי היא מסירה את אחריותה לשמירה בישוב  -הודיע וועדת ביטחון באישור גל   –לאור כל זאת  )6

 . ב"ומחזירה את האחריות למג
 . ומשך חזרה את הרכב –ב הפסיק לשלוח שומר לישוב "מג –כתוצאה מכך  )7

a.  על כן שומרים .  אין אפשרות להוציא שומר מהישוב לבד –ללא שומר בשכר  –מכוון שכך
 .הקיבלו מכתבי ביטול ודחיי

 : חלופות 2וועדת ביטחון לא רואה את המשך המצב הקיים כאפשרי  ומציעה   )8
a.  לכל בית ) בתשלום חודשי(החלת חוק השמירה החדש   - או שמירה במתכונת אחרת לגמרי

 אב 
b.  כללאו שלא תהייה שמירה. 

  החלטות 
 חייבים לעשות מאמץ מיידי להחזיר שמירה לישוב  )1
 מפקד הגזרה –ב "חייבים להפגש עם מפקדי מג )2
 ב "להשאיר את האחריות על מג )3
 ש"ב לגייס רב"בדחיפות לגרום למג )4
 ב להחזיר את הרכב ושומר"להוציא מכתב מיידי למג )5
 ש מתנדב "ב מאשר סגן רב"אין מג –ש "לבקש הסבר למה בהעדר רב )6

  
  

  פרסום פרוטוקולים 
  

  . הוועד מבקש כי המזכיר יפרסם את הפרוטוקולים באתר המושב
 
 
 
 
  

 


