אלול תשפ"א
 3לספ' 2021

ישיבת ועד מס 10
נוכחים – יעקב חרמון ,אלירז ביטון ,חן דיין ,דוד אביטל ,שרה רווח ,משה אסולין ,תמיר תעיזי ,נעם אהרון
*ישיבה זו נדחתה מתאריך  19לספ' בשל העדר קוורום

סדר יום
 .1אושר להעלות נושא נוסף ,נציגי העניין הגיעו לישיבה – תפיסות שטח בין קו בניין אחרון לגדר הישוב
 .2אושר להעלות נושא נוסף – נציגי הנושא הגיעו לישיבה – השלמת קצה רחוב העלון
 .3התקנת מונה ליח' משנה – דיון עקרוני והחלטה
 .4קראוון גמ"ח ברמת  -בקשה של תושבים להצבת קראוון
 .5תמרור – נציע להעלות שוב לדיון ולראות מה עושים .אבי כהן לא יבוא ,יתכן ששווה להשקיע
 .6הכרזה על שתי ועדות
 .7אישור תנאים עקרוניים מזכירת יישוב (דיון סגור!)
 .8אישור תקציבי בנ"ע
 .9עדכון נוער האיחוד החקלאי
 .10עדכונים ושאלות למעוניינים

תפיסות שטח
נשלח מכתב לתושבים אלו אודות חריגות ממגרש ותפיסת שטחים בתווך שבין קו המגרש שלהם לשביל הביטחון של הישוב.
התושבים הגיעו למחות על מכתב זה .מנכ"ל הישוב יקבע פגישה עם אלו.
השלמת קצה רחוב האלון
נציגי הרחוב הגיעו על מנת למחות על מריחת זמן כך לדב ריהם .הוסבר שבוצעה מדידה ויצאה תכנית .נציגי הרחוב ראו את
התכנית לפני מס' שבועות .לצערנו לאחר תמחור התכנית ,נמצא כי העלויות גבוהות מאוד וכי לא נוכל לבצע במתכונת זו .על כן,
יש למצוא חלופה מתאימה יותר.
עוד נאמר כי ביצוע השלמות אלו תלוי בביצוע השלמת צמת אלון  /חרוב מאחר ובכך אנו חוסכים עלויות משמעותיות
הערכה לתחילת ביצוע – מהלך חודש דצ'  . 2021עד אז אנו נדחוף כמה שניתן לאישור מועצה על תכנית הצמת וכן את היזם
לביצוע הנ"ל .במידה ונבין כי ישנו עיכוב משמעותי יותר ,בלית ברירה נצטרך לבצע לפחות את החלקים הקריטיים  /השלמות
אבן מדרך .עניינים אלו תואמנו ביננו לבין היזם על מנת שנוכל לקבל מחיר יזמי.
מונים ליח' פרטיות
עלה לדיון אפשרות שהישוב יתקין מונים ליח' משנה
בעד – דוד אביטל
נגד -כל השאר
הנחת קראוון גמ"ח
הוקם גמ" ח ציוד בשכונת רמת עץ אפרים לשימוש הישוב.
ישנה תרומה של קראוון לצורך מטרה זו.
הוצע להניח את הקראוון בשטח שבין בתי הכנסת הזמניים לגדר.
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הערה של משה אסולין  -השטח אינו בתחום סמכותו של הוועד המקומי ומתן אישור הנחת הקראוון בשטח המדובר היא
החלטה לא חוקית
החלטה (הנחת הקראוון ומיקומו)
נגד – משה אסולין
בעד – כל השאר
תכנית תמרור
על פניו נראה כי יש לעדכן את תכנית התמרור אצלנו.
נעשה ניסיון שלא צלח ,להביא את קבלן המועצה  /מועצה לטובת העניין.
ההצעה הטובה ביותר שניתן להעלות היא להוציא תכנית תמרור חדשה ע"י איש מקצוע מטעם הישוב ולהתקדם בביצוע /
השלמות לפי סדר עדיפות.
מנכ"ל הישוב ביקש לבדוק אופציה נוספת לפני החלטה זו על מנת לחסוך עליות מיותרות.
החלטה על שתי ועדות
בישיבה קודמת הוחלט על שתי ועדות – ועדה לתכנון כניסה לישוב וועדה לקידום משאבים
לא נגשו מספיק על מנת להקים ועדות.
נוציא פרסום נוסף
מזכירת ישוב חדשה (דיון סגור!)
לאחר תהליך סדור ומוך הבנה כי תפקיד זה עלול להיות דרמטי לתפקוד הישוב ,נבחרה מזכירת ישוב חדשה מבין  8מועמדות.
עיקרי התנאים –
 ₪ 7000ברוטו עד סיום שנה זו ,תקופה שהוגדרה כתקופת ניסיון
 ₪ 7500ברוטו מינ' 2022
שאר התנאים כחוק  /אין קרן השתלמות בשלב זה

אישור תקציב בני עקיבא
נראה כי בטעות  /תחשיב שנת קורונה תחשיב תקציב בנ"ע אינו תואם מציאות .התקציב היה  k20ובתציב הנוכחי נחתך בחצי.
נציע להחזיר לתקציב המקובל כך שישקף פעילות בפועל.
הוסכם פה אחד
תקציב שותפות עם שערי תקווה לנוער האיחוד החקלאי
לאחר שיח עם רכז חינוך של שערי תקווה הגענו לעמק השווה בכל עניין השותפות בין הישובים .מעבר לסבסוד הסעה שבועית
(בכמות נרשמים מינמלית) הישוב יסבסד עלות פעילות מול שערי תקווה בעלות של ₪ 15,000

רשם – נעם
יעקב חרמון ,יו"ר עץ אפרים

נעם אהרון ,מנכ"ל עץ אפרים

__________________

____________________
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