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 26.  אישור פרוטוקול 1

 : פרוטוקול ישיבה קודמתהערות לאישור 
:  תודה על הברכות. לגבי תכנית המתאר יש לי הערות ועדיין לא מאשר את התכנית. מבקש שוועדת דקל

 האדריכלים תתכנס ותדון בהערות.
 התקנות נמצאות בהתהוות, כל הזמן יש תיקונים ולא על כל תיקון צריך אישור הועד.  איציק:

 והוועד אישר ברמה העקרונית.הדברים נמצאים בעשייה במקביל 
דעת האם התובנות נכונות :  מבקש להעביר את ההערות גם ליועץ המשפטי של הוועד כד לקבל חוות דקל

 כן או לא, גם מבחינה משפטית ולא רק אדריכלית.
 :  מקבל את ההערות לפרוטוקול ועם זאת אנחנו מבקשים לאשר את רוח הדברים לתכנית המתארלואיס
האדריכלית. זה קריטי לקדם את התכנית כמה שיותר מהר ויש לנו שעת כושר לחבר על די את י וסומך

ביקש מדקל להעביר לו את הנושאים שלדעתו ראויים  את תכנית המתאר עם תכנית המתאר של המועצה.
 לקבל חוות דעת משפטית.

התכנית מציגים את לכך שלא : תחושה שלי שהדרך אצה לכם וזה יבוא על חשבון הכפר. אני מתנגד דקל
 לתושבים. לא הייתי בישיבה הקודמת ולא ניתנה לי זכות הדיבור בנושא.

 .ברוב קולות ע"י חברי הועד שנכחו בישיבה הקודמתהפרוטוקול עולה להצבעה:  הפרוטוקול אושר 
 
 .  סייעת לגני הילדים2

השנה, כמו ₪. אלף  200 -יותר מבעלות של  רמותהילדים בנה ממ"מ לגן  ,בשיתוף העמותה ובמימונה
לטובת השקעות בגני הילדים. הועד לא מסוגל לתמוך ₪ אלף  40 -הועד משריין תקציב של כבכל שנה, 

 בתקציב השוטף של גני הילדים.
, אבל אנו רואים את הצורך בסייעת נוספת בגן האפרוחים ולאור האירועים שהיו היום אולי גם בגן רמות

אנחנו מוכנים לתמוך במימון סייעת לעדית של המועצה. שאלה: האם התפעול השוטף הוא באחריות הב
 ?2017ונדון בהמשך בדיוני התקציב של שנת  לחודש₪  1,000 -לגני הילדים עד סוף השנה ב

ילדים כרגע. חלק מהילדים לא גמולים. יש  26יש בגן  –ועד הורי ילדי הגן, מיכל ותמר :  גן אפרוחים
 יש בעיה להוסיף סייעת ללא מימון של ועד היישוב. מצוקה. אנו מכבדים את ההשקעה בתשתיות אך

 פנינו למועצה והם לא מוכנים לממן סייעת נוספת.
 קעות בלבד.:  הועד המקומי מחליט לא להוציא כסף על תפעול שוטף של גני הילדים אלא על השהחלטה

http://www.ramot-hashavim.org/


 .  חזות הכפר ופיקוח3
 .אלף שקל כולל פינוי גזם 747 ביותר הא הגדוליחזות הכפר הההוצאה על , 2016בתקציב 

לגבי העתיד חובה עלינו לקבוע סדרי עדיפויות בין הסעיפים השקענו השנה בנוער, בגני הילדים ובתרבות. 
אנחנו צריכים לבדוק השונים. הגדלת ההוצאה על חזות הכפר ההכרח תבוא על חשבון סעיפים אחרים. 

דיין לא מספיקה אולי להגדיל אותה בדרכים שונות כדי שיהיה מספיק לכל האם המסגרת למשאבים ע
 הצרכים.

 
. הפקח יפקח על את האפשרות להעסיק פקחעם המועצה כרגע אנחנו בודקים  בדקנו את נושא האכיפה.

כרגע נראה  מספר יישובים כדי שהחלוקה בנטל העלויות תקטן בהרבה. עדיין אין לנו תשובה מהמועצה.
 ."כיס"שאי אפשר לחנך את התושבים בלי פקח שיפגע להם ב

 םצריך אנשי חר התושבים דרך המצלמות.זה בעייתי לעקוב א –* אפשרות לעלויות נוספות למצלמות 
 שיסתכלו במצלמות.

שנים ועד  8: מתנדב להיות פקח בתנאי שההכנסות יגיעו בחלקן לכפר. אני גר בכפר אריק כספי* 
 שהתושבים לא יעזרו בניקיון לא יהיה נקי. התושבים צריכים לקחת את עצמם בידיים.

חינוך לניקיון. אני חושב שצריך רכב טיאוט חדש, לא  החינוך צריך לבוא באמצעות טיפול בנושא,: אופיר
, 2017מטאטא חדש, שיעבדו עליו אנשי הכפר בתורנות. חושב שצריך מקורות תקציביים חדשים בשנת 

שנת חזות הכפר. אנחנו נגייס כסף ממקורות חדשים והתושבים יוסיפו עוד מכספם או ע"י הגדלת 
 נה אחת.הארנונה או ע"י מימון של תושבים למשך ש

תושבים ואילו כמות המתנדבים היא דלה, יש עשרות בודדות של תושבים שמתנדבים.  2,000 -ביישוב כ
מתנדבים. צריך להקים ועדת מתנדבים ולהקים סיירת  500בתפיסה שלי כפר קהילתי צריך שיהיו בו 

רון כיס ציבורי בתחום הזה. אני בתקווה כי גם עמותת הבריכה תוכל לעזור במימון. אנחנו חיים בחס
 וצריך לחשוב אחרת.

 זמני פינוי הגזם הם בימי ראשון. הזמן הוא לא טוב כי כל סוף השבוע הכפר נשאר מלוכלך.:  רמי
 אפשר לגבות כספים דרך עמותה. אולי לכולם הנושא הזה חשוב מאוד. חושבת ש  :תמר

ך את התושבים. צריך לבחור צוות היישוב קשה מאוד אובייקטיבית לניקוי. אני חושב שצריך לחנ  סימון:
ישנם הרבה רעיונות ואני חושב שכדאי  שיקבע תכנית עבודה. יום ראשון זה לא יום טוב לאיסוף גזם.

 לשלב אותם לתכנית עבודה ע"י צוות שיוקם לטובת הנושא הזה.
ע"י קנסות.        וכן חשוב לחנך  2017לקראת את סדרי העדיפויות בתקציב הכפר  : אנחנו צריכים לסדרלואיס

נושא כדי להביא רעיונות ודם חדש לתחום ונציג שוב את הנושא בישיבה אנחנו נגייס צוות לטובת ה
 אריק כספי וחיליק נאור התנדבו. הבאה.

 
 .  בית כנסת4

נפגשנו עם עמותת בית הכנסת כדי לחשוב על ביקר בכפר במיוחד לדון בנושא בית כנסת ו ד"ר מוטי דלג'ו
 כנסת. מיקום בית

לקחת חלק פעיל בתהליך ולא להמתין לסוף כדי להביע את דעתנו. :  אני חושב שאנו כוועד צריכים לואיס
 לשם כך מציע להקים צוות שיעמוד מול המועצה ומול העמותה.

 :  הועד עדיין לא התכנס כדי להחליט האם אנו תומכים במבנה חדש לבית כנסת.תמר
ובמידה ולא יוקם בית כנסת  יראש המועצה מוכן כרגע להקצות קרקע לבית הכנסת בשטח המסחר  בועז:

על הקרקע המסחרית, אז המועצה תבנה מבנה על השטח המסחרי. צריך להחליט על הרעיון האם הועד 
 הכפר בעד בית כנסת או לא. /

ר רצה בית כנסת בכפר ואז היה חוזרת. בעבר מוטי כב הבעבר היינו באותה סוגיה. ההיסטורי: אוריאל
 רעש תקשורתי מאוד גדול ובוטלה ההחלטה לבניית בית כנסת.

, איפה הוא יוקם, כמה ואיך ימומן מה התקציב לבית כנסתהרבה יותר: : אנו כוועד צריכים לדעת לואיס
שש . חווכו' יעלה לתחזק אותו, איזה גודל המבנה יהיה, האם נהיה שותפים בניהול ובאחריות עליו

משפיע על עמדתה. בכל סכסוך של המועצה עם משרד הפנים בנושאים שונים כמו צור יצחק ייתכן וש
 .מקרה אנו חייבים להיות שותפים לתהליך

:  אני חושב שצריך לבדוק כרגע את העלויות והמיקום של בית הכנסת. חושב שכדאי שצוות יאיר אופיר
 יבדוק את הנושא ויביא את הנתונים לוועד.

בבית הכנסת. כמו כן יש הרבה מאוד קבועים של מתפללים תושבי הכפר משפחות  40: יש תמר בירם
משפחות שמרגישות שצריך בית כנס ייעודי. היישוב עובר הרבה שינויים, יש כאן תהליך שקורה ביישוב 

המעוצה , גם התפיסה של ד"ר מוטי דלג'ו שאומר שבכל יישובי ויש תפילה בימי שישי עם הרבה שותפים
יש מבנה של בית כנסת )אולי חוץ מיישוב אחד(. השאלה האם אנחנו ממשיכים לכתוש אחד את השני 

 ברמה אלגנטית או מנסים לפתור את הנושא.
 אני רוצה לוודא שאני יודע מה קורה עם התהליך ורוצה להיות שותף בהחלטות.: לואיס



 
 מציע: סלסיכום לואי

 את הפרויקט.נזמין נציגים של העמותה להציג  .א
 אנחנו רוצים להצטרף לתהליך כד להבין. .ב
 קים צוות כדי לבדוק את העלויות וכדי להשפיע על התהליך של בניית בית כנסת.נ .ג

:  אני מבקש לדעת ולענות על כמה שאלות: מתי בית כנסת? מתי הזמן האידיאלי? איפה דקל
 להקים?  יהיו לנו בעתיד עוד שטחי ציבור, מי מקים אותו?

 מתי, איפה ועלויות הקמה ותפעול ע"י צוות מצומצם שיוקם לבחון את הנושאים האלה. נבחן .ד
 
 פרויקטים.  5

 קירוי מגרש הספורט
 טלי חוטר ישי הוצגה מצגת ע"י

 
עומדת להיות חקיקה על זה בכנסת שתמנע את החשיפה של הילדים לשמש, ולכן לפי דעתי כדאי 

 יעלו המחירים.לעשות את זה לפני החקיקה, כי אחרי זה 
 בהתחשב בשכנים ובתאורת המגרש. (ים)הועד יבחן בתקציב הקרוב את האפשרות לקירוי המגרש

 
 שביל הולכי רגל לאורך רחוב שרת

שנתיבי ישראל לוקחת לטיפול ואחריות של רחוב שרת ודרך  נולאור שיחה עם מהנדס המועצה, התבשר
 הסולטן עד כיכר הכניסה לגבעת חן.

 מ' מסעה ועוד שביל הולכי רגל ושביל אופניים. 6.3ראשוני של דרך הסולטן, יש תכנון 
 ם הקרובים לדעת האם נתיבי ישראל תבצע את הפרויקט או לו.יאנחנו ממתינים בחודשי

 
 דרך הכניסה לשכונת התנרנגול
 כרגע קיים הערעור של סטולרו.

 המשפט.הוועדות של תע"ש ושל המועצה צריכות לתת את חוות דעתן לבית 
הדרך  לבית המשפט עדיין לא נתן החלטה על צומת שרת / דרך הסולטן ולא נתן החלטה על ביטו

 הסטטוטורית הקיימת היום בתכנית והעתקתה לדרך שנוסעים בה היום.
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