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 להלן הדברים:

נוכחה החברה סיגלית פרץ להשמיע את בקשתה להקמת  –מערכת כריזה להנצחת המנוח  .1

 מערכת כריזה לכניסת השבת להנצחת אביה המנוח. 

 

סיגלית: אבי נפטר לפני כשלושה שבועות , אבי אהב מאוד את השבת. רוצה לעשות משהו 

 לזכרו המזכיר את נושא השבת.
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דקות וזה יהיה  2דקות לפני כניסת השבת  למשך כ 10כריזה שתנגן כ הרעיון הוא מערכת

 אות לקראת כניסת השבת.

שופרות שמע 4 המערכת הינה על טורן , , בדקתי עם אנשי מקצוע המתעסקים עם המערכת 

 מטר . 450 -כ לכל כיוון , השמיעה רדיוס של

 

דיקת קרינה  ועלות אהרון: צריך לבדוק את הגבלת עוצמת השמע , מה עם אחריות, ב

 חשמל?

 

 רותי רוזן: מה לגבי תחזוקה?

 

סיגלית: לגבי הגבלת שמע ,בדקתי ם המתקין העוצמה לא תשמע ליד הבתים שנמצא התורן, 

תוודא שוב עם המתקין, לגבי תחזוקה המתקין מורדכי שולט על הכל מרחוק וניתן גם 

 להחליף שירים לפי חגים ושבתות

 

 איילה: אם יהיו תושבים המתנגדים לפרוייקט זה? איך תיידעי את כולם?

 

 סיגלית: אני אפרסם בעלון ובוואצאפ לתושבים , מי שיתנגד אבקש שיפנה אליי ואשכנע אותו.

 

כולל התקנה ₪  6500סיכום: רוצה להקים שתי מערכות כריזה  כל מערכת בסך של 

 , אחד מהם ליד הבית של הרב כהן.מיקומים 2והרכבה, שוחחה עם הקב"ט ובדקה 

 מבקשת עזרה בתקצוב הכריזה.

 

 הודענו שנדון על בקשתה ונחזיר לה תשובה  במייל.

לקבלת אישור ,  כל נושא הפעלת כושר במבנה ציבורי, צריך לפנות אל בני ישרים ואלי דדון .2

אהרון ידבר עם אלי ישרים. אופציה מישהי מהוותיקות שתהיה אחראית על פתיחה וסגירה 

 של המקום.

השער נמצא לפעמים פתוח  , הקבלן יוצא ונכנס מהשער, רוני קידר  -שער הרחבה )משואות( .3

בבוקר. לבדוק  5:00ביוזמתו סגר עם מנעול ועוקב אחרי הנעשה סוגר בערב ופותח ב

שח   500עסיק את רוני קידר כאחראי על השער ואופציה נוספת לשלם לבנג'י תוספת של לה

 והוא יהיה אחראי לפתיחה וסגירת השער  לפי השעות שנקבעו.

יש לבצע גידור בהרחבה  לחשוב על גידור אפקטיבי  שימנע מטרקטורונים  -גידור היישוב .4

המועצה אמרה שהיא מטפלת בגידור להיכנס לשטח או בכלל כלי רכב זרים ולמנוע גניבות, 

 הנושא בטיפול מול שימי ברבי עוזר הקב"ט. -ואף מרשתת במצלמות

כל נושא השמירה  הוא בעייתי, השומר לא תמיד מגיע לשמירה וגם אם הוא  -בטחון היישוב .5

ולא מסייר, אין הרתעה כלל וגם כשהוא נמצא נכנסים באין מפריע,  בבודקהנמצא הוא יושב 
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ב על חברת שמירה רצינית שתוכל לתת מענה לתושבים, תהווה הרתעה , יהיה צריך לחשו

רכב עם צ'אקלייקה שיסתובב ביישוב ויהיה בקשר ישיר עם גורמי בטחון. העלות של חברת 

 בחודש כפי שביררנו )לא לעומק(.₪  22,000- 15,000שמירה נעה בסביבות 

מהוועד וחלק מהתושבים לבדוק דוד זינגר: אפשר לבדוק עזרה תקציבית מהמועצה חלק 

 לכל בית אב, בדיקת היטל  שמירה.₪  30-50גביה מהתושבים  

נתנאל מציע במקום השומרים שגם ככה לא נמצאים כמעט לשתף את המתנדבים של 

 מתמיד לתגבור השמירה.

ולא  בבודקהאהרון : לאור המצב שהשומר בקושי נמצא וגם כשהוא נמצא הוא יושב רק 

חודשים ללא שומר בשער  במקביל לזרז את נושא   3-בדוק תקופת ניסיון של כמסייר , יש ל

 הגידור מול המועצה, לתגבר סיורים של המתמיד ולטפל בסגירת השער בהרחבה.

מבנה בני עקיבא צריך שיפוץ  טיפול בנושא החשמל ייעשה ע"י אלי מרכוס  -בטיחות מבנים .6

 ם המצריכים איש מקצוע זה יטופל על ידו.שאר השיפוץ ייעשה ע"י בנג'י במידה ויש דברי

קהילה  תרבותלפי הנתונים המופיעים בטבלת התקציב , אין הרבה כסף לתקצוב  -תקציב .7

עלות של רכזת קהילה  תהיהובני עקיבא, חלוקת הכספים תעשה כמו שנים קודמות בנוסף 

 ונוער במשרה מלאה אשר זה לוקח את רוב התקציב.

 תקצוב עבור רכב בלונים וארטיקים. ₪ 2000אושר  –ל"ג בעומר  .8

לא ניתן  –בת שבע מבקשת אוטובוס לנוער לנסיעה למירון אחרי המדורות  -אוטובוס למירון .9

 אישור.

 לערב זה ₪  1500מאושר  -ערב נשים ר"ח נניסן .10

ויום  ןהזיכרובנוסף לעבודתה התבקשה טלי להרים את טקסי יום  -טלי שלומוב מזכירה .11

רבות  מחוץ לשעות העבודה ועל כך צריך לתגמל אותה , לא קבענו העצמאות, עבדה שעות 

אלו , צריך ללמוד מכך לפעמים באות תיאום ציפיות וסגירה  םאירועימראש תשלום עבור 

 אלו. םאירועיעבור ₪  1500ם לטלי תוספת של ללפני מעשה, ישו

 רשמה איילה גואטה מזכירת יישוב

 על החתום

 מ.שפיראמקומי  וועד ר"דוד זליגר יו


