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 דיון והחלטות: 

 

 

 דיון:  – סקר שלטי רחובות  .1

 

למען קידום ביצוע שלטי הרחובות, הוועדה שהתגבשה לקידום הצעות הציגה שתי דוגמאות אותן פרסמנו  

 בציבור לצורך ביצוע סקר, איזו מבין הדוגמאות מוצאת חן בעיני מרבית התושבים והיא תבחר לביצוע.  

אלה" מדוע לא  לסקר התלוו תגובות אותן העלתה רעיה בישיבה ולהן ניתנו תשובות, כדוגמת השאלה שנש

שלטים מעץ?". לזה הוסבר כי שלטי עץ הם אכן בעלי מראה כפרי ומתאימים מבחינת הנראות לאופי  

הקיבוץ, אך הבלאי שלהם גבוה והתחזוקה הנדרשת היא רבה, לכן הוחלט להתקדם עם שלטי אלומיניום 

 בעיצובים שונים, אשר עמידים וחיוניותם נשמרת לאורך שנים. 

איש וההצעה )הדוגמא( שנבחרה הוצגו לוועד שאישר את המשך   180 – השתתפו כ תוצאות הסקר שבו 

   ביצוע הפרויקט.

 

 :   נוהל אישור פרויקטים מול ועדת תכנון .2

 

דורון הציג בפני הוועד מסמך עבודה המסדיר את עבודת ההנהלה בשילוב עם וועדת התכנון בכל הנוגע  

 דת המתיישבים. לפרויקטי פיתוח המתבצעים בוועד המקומי או באגו

המסמך מגדיר את תפקידה של ועדת התכנון כגוף השותף לבניית הפרויקט, והובלתו למען תאום ציפיות  

 ושקיפות מול גורמים נוספים ורלוונטיים בקיבוץ.  

   

   

 נושא הקמינים בקיבוץ וריסוסים בשטח הציבורי ליד מתחם הגנים:  .3

 

יואל העלה את נושא הקמינים בעיקר קמיני העץ והבעייתיות הנוצרת מכך שיש באוכלוסייה שמפעילים את  

 הקמינים עם עצים שאינם תקניים ואשר מפיצים עשן סמיך וריחות לא נעימים ברחבי הקיבוץ.  



 

לעכשיו,  , והוסכם כי נכון ובמצד הוועד המקומי מצד המדינה והן מצד המועצה החקיקה דובר על מגבלות 

אנחנו כשלוחה ניהולית של המועצה נפעל בדרך בה היא   אפשרות חוקית לאסור הפעלת קמיניםכיוון שאין 

מציפה את הנושא לתודעת התושבים והיא באמצעות הסברה שיטתית ופנייה לתחושת הקהילתיות של כל  

 אחד ואחד מהתושבים.  

ם כשלוש עד ארבע פעמים בשנה בשעות  מתבצעים מזה שניהנושא נוסף שהעלה יואל, הוא הריסוסים 

. הנושא הגיע לשולחן המנהלת ע"י הורים במערכת ונמצאה  הבוקר המוקדמות לפני הגעת הילדים לגנים

דרך המקובלת על כל הצדדים לצמצום החשש מהשפעה של הריסוס בימים אלה בכך שתצא הודעה  

א יצאו לשחק במתחם הציבורי אלא רק  מוקדמת המיידעת על הריסוס ויום הריסוס ובאותו יום הילדים ל

 במתחמי הגנים.  

לשם כך, לא נדרש לגייס כוח אדם נוסף ועלות נוספת מכספי הציבור, ולא קיים חשש מפגיעה כלשהי  

 בבריאות הילדים. 

יואל הציג טענה כי הנ"ל לא מספק ויש להעביר את שלושת ימי הריסוס השנתיים הללו לשבת. פתרון זה  

אדם נוסף לביצוע הריסוס והוצאת הודעה כלל יישובית המגבילה את ההגעה למתחם  יגרור גיוס כוח 

 אלו.   בימי שבתהמשחקים שבשטח הציבורי 

 

 חלט להעביר את הריסוסים השנתיים לשבת.  הוועד דן בהחלטה והו

 החלטת הוועד הועברה לביצוע מנהל הנוי.  

 

שצ"פ מעגל שני בהרחבה, כביש   –צוע הצגה לפני בי  – פרויקטי פיתוח של האגודה והועד המקומי  .4
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 בתכנית ההשקעות/פיתוח הן של האגודה והן של הועד המקומי אושרו שני פרויקטים:

 )תקציב פיתוח אגודה(  .  פיתוח השצ"פ במעגל השני של ההרחבה  .א

בשכונה הצפונית כולל מצעים לחניות . )תקציב פיתוח ועד מקומי + השתתפות   19ריבוד כביש  . ב

 ( במחצית מהסכום האגש"ח  

בישיבה זו הוצגה ההתקדמות מבחינת כתבי כמויות, תסריטים, פיקוח והצעות מחיר הן של השצ"פ והן של  

 לביצוע.   הכביש, ונאמר כי מבחינת האגודה והועד המקומי אנחנו יכולים לצאת

, כעת  19עוד הובהר בישיבה כי למרות שאושרה בשנה קודמת השתתפות האגש"ח בפרויקט של כביש 

 אישור זה לא תקף מבחינת האגש"ח ונדרש אישור נוסף מועד הנהלת האגש"ח.  

 הובהר גם כן, כי לצערנו הפרויקט לא יוכל לצאת לפועל במידה ולא תתקבל ההשתתפות של האגש"ח.  

 כן כי במידה ויתקבל אישור שני הפרויקטים שצ"פ וכביש יתבצעו במקביל ועם הקבלן שנבחר. הוועד עוד

   בכפוף לאישור השתתפות האגש"ח במימונו(.  – 19הפרויקטים )פרויקט כביש   2הוועד אישר את ביצוע 
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