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 דיון: 

 מאושר.  24/20פרוטוקול   .1
 העלאת שכר; נוהל  .2

נערך דיון מתי יש להעלות את השכר , באיזה תדירות וכן   .נצח הציגה את נוהל העלאת שכר לעובדי אגודה
 באם כדאי להצמידו למדד. 

 הנוהל יועבר במייל להערות חברי הועד לצורך קבלת הערות.  בישיבה הבאה הנוהל יאושר סופית.  –החלטה  
 

 נוהל גביית חובות;  .3
 גביה באגודה.הנצח הציגה את נוהל  

 בישיבה הבאה הנוהל יאושר סופית. הנוהל יועבר במייל להערות חברי הועד לצורך קבלת הערות.   –החלטה  
 

 הצבעה דיגיטאלית;  .4
אסיפות ישוב בתקופת הקורונה. דינה  בקשר עם ניהול  דינה העבירה לוועד את הנחיות רשם האגודות 

  .של האסיפה הכלליתדיגיטאלית הצבעה  אסיפה ו ל ,הרשם מבקשת להערך, על פי המלצות
לצורך אישור אספות ישוב   הנהלים הנדרשיםהכנת יועמ"ש האגודה יפעל עם ועדת קלפי ל   – החלטה  

 צבעות דיגטליות.הו
 

 ; המים תקציב .5
 .תקציב המיםדינה הציגה את לאחר עבודה רבה ומאומצת מול המועצה, להשגת כל המידע ועיבודו. 

 הערכה מאוד שמרנית וזהירה.   –אש"ח   60התקציב מבטא רווח של   . א
 הישוב ידאג להודיע לתושבים ולאבחן במערכת המים, נזילות ופיצוצים בזמן אמת וכן ידאג לטפל בכך.  .ב
, באגודה ובגנים "[חצרן]" "מנהל אחזקה" לטיפול במים פותחת אפשרות למשרתאחזקת איש מקצוע  .ג

 מהמועצה.    האלו שירותים לקנות את המהלך שיחסוך  כסף במקום  
 

דינה תעביר לחברי הועד את טבלת הנתונים הכספיים של תקציב המים והועד יעביר את  החלטה : 
 החלטתו בקשר לנושא כאמור בישיבה הקרובה 



 
 

 27/10  –וב יש אסיפת .6
. לאסיפה יגיעו מנהלי המועצה שיסבירו לתושבים את  27/10  -אסיפת ישוב בתאריך ה דינה מבקשת לערוך

השינויים שהמועצה עוברת ואת התפיסה הניהולית שלהם, שמכוונת לכך, שהישובים ינהלו את עצמם תחת 
 תמיכה והכוונה של המועצה. 

 בכפוף לאישור סופי של הוועד.  הביטחון לישובבאסיפה נעלה להצבעה את העברת תקציב המים ו
 

 שמות רחובות;  .7
שני עידכנה כי ועדת שמות הרחובות נתקלה בסוגיה הבאה: מסתבר שרחוב חמנית נקרא ע"י רוב תושבי  

"חמנית" ועל ידי חלק קטן יותר "חמניות". הוועדה ניסתה להביא את נושא השם להסכמה בין   –הרחוב 
 וועד. החלטת הל  מציגה את הנושא , אך ללא הצלחה ולכן היא השכנים

 לקרוא לרחוב "חמנית" מהטעמים הבאים:  ההינ ת השמותהמלצת וועד
 ישמר בכל רחובות הישוב.  צריכה להכל שמות הפרחים והעצים בישוב הינם ביחיד והאחידות   . א
 ב בעלי הבתים כבר כתבו בשלט הבית את השם "חמנית" ור .ב
 . "חמנית"בשלט הרחוב שהוצב לאחרונה נכתב  .ג
חלק  כי כך הרחוב מופיע ב"וויז" והדבר יאלץ  עלתה"חמניות" )ברבים(  כי הרחוב ייקרא הטענה .ד

אך פועלת גם לצד ההפוך. כי אם   לגיטימית . הטענהיהםבכל מסמכ כתובתםלשנות את  מהתושבים
 יהפוך השם ל"חמניות" הרי ששאר תושבי הרחוב יאלצו גם הם לשנות את השם בכל מסמכיהם.

 .הרחוב יקרא "חמנית" )ביחיד(ש ת השמות, כךהוועד מקבל את המלצת וועד  – החלטת הוועד       
 

   – חינוך .8
   -נצח עידכנה כי 

ם נשמעים גם יפידבקים חיובי אפילו טובה מאוד. השנה בצורה טובה.צוות הצהרונים פתח את  . א
מההורים וגם מהילדים. צוות הצהרונים מלווה את החינוך פיזית במקום כל יום. מדייק ומסייע  

 למדריכים.  
ה פגישה ראשונה עם מנהלת החינוך, עדי, והוכן שלד  כו. נער -לשכבות דף הוקם צוות הורים נוס .ב

תית על בסיס הצרכים שהעלו חברות הצוות. פגישה שניה עם המדריכים והצוותים  לתוכנית עבודה שנ
 תתקיים כבר בתחילת שבוע הבא. 

ש"ח. בגלל הקורונה,   1000בני נוער שביצעו השנה מחויבות אישית בישוב זכאים למלגה בסך  –מלגות  .ג
. בהתייעצות עם  עליהם להשלים את שעות המחויבותמשרד החינוך מכיר רק במחצית השעות ויהיה  

לחכות להשלמת השעות שלהם )עקב  אין טעם  סוכם כיאחראית על מחויבות האישית בתיכון, ה
להעביר אליהם, לפי תנאי המלגה את מחצית סכום המלגה כבר יש הקורונה לא ידוע מתי זה יקרה( ו

 עכשיו. 
דינה תוציא מכתב לכל הזכאים למלגה על סכום זכאותם, מועד המימוש ומטרת התשלום, על  – לביצוע  

 פי תנאי המלגה. 
 

 ; 310כביש  .9
ביקש מדינה ויו"ר ועדת בינוי ]ירון ברכה[ לקיים פגישה בהקדם האפשרי ע"מ לדון בעתיד כביש   זיו  . א

 "ל.הותמובהשלכות תוצאות העתירה המנהלית כנגד  310
  וכן [ כיום 2]במקום   מסלולים 4- ל 310 כביש להרחבת תכניות בקידום לדון היתר בין מבקש זיו  .ב

 . לישוב נפרדת ויציאה כניסה יצירת
 . לעיל כאמור  פגישה תתאם דינה -הוחלט

 
 כלבים ורעש בלילה בפארקים.  צואת .10

 השעותמונת מצב של מוזיקה בפארקים עד שעות מאוחרות, שימוש במתקנים שמרעישים עד  זיו הציג ת . א
 הקטנות של הלילה וזאת למרות שהוקם לבני הנוער מתחם בכניסת הישוב.        

והתושבים לא אוספים אחרי   נסבלתבלתי וכבישי הישוב   כמות הצואה של הכלבים על שביליכמו כן,  .ב
 .את הצרכיםשלהם  יםהכלב

 . ברורים פארקים עם כללי התנהגותבכניסה ל שילוטלהכין זיו מבקש 
 פתרון.  טרם נמצא  הכלבים צואת יתילבע

, לרבות לקבוע את נהלי ההתנהגות  לוועד הזכות והחובה לקבוע את סדרי החיים בישוב - על פי התקנון 
 . בפארקים

 התנהגות בפארקים.לדינה תכין טיוטה של שלט הנחיות  -הוחלט
אם וכיצד נוכל לנהל את  ע"י היועצת המשפטית, ע"מ לבחון בדקיי ההתנהלות בפארקים נושאכמו כן, 
 .  הנושא
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 מזכיר האגודה :               שם וחתימת יו"ר הועד המנהלחותמת האגודה:                    חתימת 

                      
צח  נ  ן דינה דיי         בן חור 

 

 משפחת גבעות בר היקרה

 

 רגע לפני שמתחילה עוד שנה

 נביט לאחור, נודה על הדרך,

 על מה שעברנו, על לאן שהגענו

 

 רגע לפני שמתחילה שנה חדשה,

 ואושר.נאחל שתביא התחדשות, התרגשות 

 שתהיה מאתגרת ומלאת משמעות,

 

 הכלה שתביא איתה ברכה,

 ורגישות בין אדם לאדם 

 שנצמח כל אחד בדרכו

 ביחדושנצמח 

 ושיהיה לנו את האומץ להביט קדימה, לחלום ולהגשים.

 

 חג שמח

 ושנה טובה

  


