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העברת המים לישוב. מינוי רפרנט למים. הסטה תקציבית, טיפול בדואר, קולות קוראים,   –דוח מזכיר  .2
 ,תלוועדורפרנטים 

 דיון על בריכה.  .3

 דיון לפני אסיפה עם ועדת ביטחון.  .4
 

 דיון: 

 מאושר.  33/20פרוטוקול   .1
 דוח מזכיר: .2

 הישוב, בהצבעה בקלפי, על העברת ניהול   אספתהחליטה   13/11/20  -בתאריך ה –העברת המים לישוב א. 
 המים לישוב. בחודשים הקרובים יבוצעו הפעולות הבאות: פניה למקורות לקבלת אישור לספק מים,       
העברת הגביה לישוב מהמועצה, התקשרויות עם ספקים    שתהייה אמונה על: באגודה מיםועדת   קמתה     

 התפקיד של איש מים והוצאת קול קורא.    לתיקונים,  הגדרת 
  

 ית לנושא המים בישוב.רפרנטיעל בוגולה אושרה ברב קולות כ – מים יו"ר ועדת ב. 
 

 ג.  הסטה תקציבית: 
 ושימוש במועדון לילדים ולבית   לטובת שיפוץ המועדון. בגלל הקורונה  אש"ח  50שוריינו כ   2020בשנת      
 בשנה זו ולכן הוחלט להטות אותם הספקנו לבצע את השיפוץ לא הספר עד סיום שיפוץ הפעוטונים,      
 אש"ח(    30  –הסביבה ת איכות אש"ח ולטובת פינות צל )ועד 20 –לטובת שיפוץ בית הכנסת     

 אש"ח לטובת 50לטובת המועדון. ועוד   2021, ישוריינו בתקציב  2020אש"ח מיתרות  50 כמו כן הוחלט כי    
 פרויקטים נוספים.      
 

 ד.  דואר: העברת הדואר לזכיין נבדקת שוב. 
 יתרונות: כל הדואר עובר לזכיין המועסק ע"י הדואר. כל כאב הראש יורד מהאגודה. במידה   – זכיין      

 והזכיין לא מרוצה זו בעיה של הדואר.                              
 חסרונות: הסכום שמציע הדואר נמוך ולכן סביר להניח כי יתחלפו זכיינים והשירות לתושב                   

 יפגע. אם לא יהיה זכיין, האגודה תחזור לטפל בדואר.                                
 נוכל להעסיק אדם בוגר, מהישוב, לנהל זאת  יתרונות: אם נוסיף תשלום למה שהדואר משלם  –אגודה       

 כמו זכיין ולשפר את השירות לתושב.                             
 חסרונות: ההתעסקות עם הדואר היא גדולה ונשארת באגודה. כ"כ הפסד כספי.                  

 נוסיף סכום מכספי האגודה לטובת שיפור שירות הדואר ונעסיק אדם בוגר לנהל  2021בשנת  – החלטה        
 נצליח, נעצור ונחזיר לטיפול הדואר. זאת. אם לא      

 
 



 קולות קוראים. האחד להקמת פטאנק והשני ליועמ"ש לאגודה )לאחר שעו"ד  2ה. קולות קוראים: פורסמו 
 ענבר ברקוביץ סירבה לבקשה הוועד והמזכיר, להמשיך בתפקידה בתנאים הקיימים(.    
 

 ו. רפרנטים לוועדות:  
 דות עקב עזיבתה של שני מסטר כספי והוספת ועדת מים. בוצע שינוי לרפרנטים של הווע   
 קליטה  –  צביקהערבות הדדית ובטיחות,  -פושומסורת ואיכות הסביבה,   –  זיו   גנים ומים. –  אושר   
 בינוי וקהילה.  – ונצח   וביטחון   

 נערך דיון של הוועד, ועדת בריכה ונציגי המועצה בנושא הקמת הבריכה:  .3
עידן כהן, אילן קציר וירון    –עו"ס ג.בר.  ועדת בריכה  -מחלקת ישובים, אורית   –משתתפים: איתי ואלון  

 בורבא. 
הוצגו שאלות למועצה בנושא הבריכה: )גם על בסיס מכתבה של סטפאני( מה דינה של בריכה במידה  

ושקעים כספי ציבור? מה  ומתפרקת האגודה? מה משמעות  הבריכה כלפי מי שאינו מעוניין להשקיע, אך מ
(? מהם  יוולונטרקורה עם תושבים חדשים שמגיעים? כיצד לדעתם יש לנהל את הגביה של הבריכה )חובה/

סידרי העדיפויות של המועצה בישוב מבחינת מבני ציבור? מהן תוכניות המועצה לישוב לשנים הקרובות  
 ועוד.  

עמדת המועצה היא, שעל הישוב לשאוף לנהל את עצמו ולקבוע לעצמו מה הוא מעוניין לנהל ומה לא, איך  
גבלה בשטחים של מבני ציבור שעל  הוא מעוניין לנהל את הגביה ואת סדר עדיפויות במבני הציבור תחת מ

זכויות וכו'. תקבע פגישה  ,  כולם כבר יש תכנון. לגבי שאלות של פירוק האגודה, תושבים חדשים שמגיעים
 המועצה לקבלת תשובות.   שיועמ"עם 

 

 ישוב והצבעה עם ועדת ביטחון.  אספתנערך דיון לפני  .4
 דויד, מוטי, ניקי, ויקטור.   – ועדת ביטחון   –משתתפים 

ניקי ומוטי העלו שוב את הסתייגותם מהמעבר של הביטחון לישוב. חודדו שוב הסיבות שבגינם מועלת 
נוחה יותר והגדרת תפקיד   כספית , בירוקרטיהשוויוניתשלום  –ישוב ולהצבעה והם  לאספתההצבעה 

 .  יהיישובהרב"ש כממונה על הביטחון והסדר 
מול ועדת ביטחון וקב"ט המועצה ומול מזכירת הישוב   מקצועית תפיסת הביטחון לא משתנה. הרב"ש עובד 

 בכל הנושאים של סדר ציבורי, ומעביר לה דין וחשבון על שעות עבודתו, חופשות וכו'. 
   תחליט, כך יעשה.  שהאספההישוב תתקיים מחר ולאחריה הצבעה בהרמת יד, ומה  אספת
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