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  13 יוניב 16 -מתאריך היכום  ישיבה ועד ס

  )14(ישיבה מספר 

  נוכחים:

  משה תמם, מיכה דוד, יואב קליימן והבה, מיקי פינטו, רונן מרסיאנו, יוסי

  מוזמנים: סרג'יו לשקוביץ, רועי גנון, דוד כהן (רבש"צ)

  

  יו"ר ועד היישוב –רונן מרסיאנו 

לרצון לפתח פינת חי יישובית ולאפשרות בצרוף חוות סוסים למתחם ובהתאם  בהתאם –פינת חי וחוות סוסים 
  לבקשת הועד להעלות שאלות וסוגיות, הוזמנו התושבים ע"מ להציג את הפרוייקט ולהתייחס לשאלות.

  רועי גנון

לסוסים תאים  4יכלול ) 7/8.5( מבנה 3/4 –וחלוקת התאים  7/11שגודלו רועי הציג בפני הועד את תכנית המבנה 
. היות מ"ר (מנז') 25 -בשטח של כ עבור פינת חי, בנוסף מתחם רכיבה בשטח הצמוד לחווה ) 7/2.5( נוסף 1/4 - ו

כלל בפינת חי של מוסד חינוכי ישנה הפרדה מלאה לרבות הכניסה יוע"פ חוזר מנכ"ל סוסים אינם יכולים לה
ת (בהתאם למה שהועלה ע"י מנהלת ביה"ס) בנוסף יוקם גן אקולוגי ובסמוך לבית הספר מתחם צפרו למתחם.

  ואף ניתן לבחון משמעות הקמה של מעיין / בריכה פתוחה.

  ובאחריות בעלי הסוסים כל נושא הטיפול בסוסים וכן קיום ביטוחים. הסוסים שיובאו הינם בבעלות פרטית

  החווה תוקם ע"י צוות מתנדבים והעלויות יחולו עליהם.

היתרי בניה? התאמת הקרקע להעמדת חווה? קבלת  –ת החוקית הכרוכה בכך וק את המשמעויש לבד – יוסי
  חזקה על השטח?

יש לבחון מהו הרווח היישובי בהקמת החווה. והאם בעלי הסוסים יהיו רשאים לעשות במקום שימוש  –מיקי 
  עסקי?

ה המשמעות של התכניות לא כוללות העמדה בפועל וסוג חומרים, מ –יש מספר נושאים שאינו סגור  –רונן 
הרחבת החווה במידה ותהיה דרישה לכך? בהנחה שהמתחם יבנה באופן אסטטי, מי יוודא שגם ההרחבות יהיו 

מי נושא בעלות הרחבה? איך ניתן לאכוף במידה ותהיה הזנחת החיה (בעלות פרטית)?, האם ניתן  בהתאם?
ה קשה של צואת כלבים שהמועצה לא להביא בע"ח אחרים גדולים (פרה, חמור, גמל וכד'), כיום ישנה בעי

 –קיימת אפשרות שהיישוב יבצע יישוב לכלל השטח  איך יאכף נושא זה בעניין הסוסים? –מצליחה לאכוף 
  הקמת החווה תהיה בבחינת עובדה בשטח ותגביל גובה המילוי לקו נמוך.

וב שטח (ללא עלות), כל המבנה כפי שהוצג ימוקם בשטח שהוצע ע"י הועד ושבו בוצעו עבודות לייש –רועי 
הרחבה של החווה תתבצע ע"י כלל החברים ועל חשבונם, האחריות על הסוסים הינה בבחינת מי שמביא סוס 

ם בתוך היישוב אלא סביב האחריות היא שלו בכלל ההיבטים, לגבי הצואה ניתן להגדיר שלא תהיה תנועת סוסי
במידה ונדרש לכך ניתן יהיה  גדר הבטחון בלבד. יוגדר מראש שניתן להביא סוסים בלבד ולא בעלי חיים אחרים.
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לפרק את המקום ולבנותו מחדש לאחר המילוי. כלל ניתן להגדיר אדם אחד שאחראי על החווה כשפינת החי 
  מנים אחראי.ממטופלת ומתוחזקת ע"י ביה"ס לרבות חופשים בהם 

העבודות ליישור השטח בוצעו בסיוע הכלים של חברת מקורות שעובדים בשטח, ובמידה ותאושר המשך  –דודו 
  עבודה ע"י הועד ניתן לאתר עודפי בטון ולהתחיל ביציקת הרצפה.

נגד) ניתן להתקדם בביצוע יציקת הבטון ובמקביל יבוצעו בדיקות משמעות מול מהנדס  1בעד,  5החלטה: (
  מועצה והיועמ"ש של היישוב.ה

  

  (נקבל מהביטוח)₪  17,000 -מחירון כ –רכב הברלינגו הושבת  –דוד כהן, רבש"צ 

  מקומות ומנוע דיזל. 7באחריות דוד לבדוק עלות רכישה של רכבים עם 

  באחריות יואב לבדוק עלויות השכרה.

מטפים,  10חסרים  –מטפים  16רשים סדרנים בכניסה למתחמים, בתחום הכיבוי נד 3נדרשים  – 25יום הולדת 
  כ"א.₪  50עלות של  –שלטי הכוונה זרחניים  10בנוסף, נדרש לרכוש ₪.  220עלות מטף 

  בהתאם.ושלטים החלטה: מאושרת רכישת מטפים 

  תועבר דרישה למועצה לעמידה בתקן. -  "3X1.5חסרים מתאמים  –עגלת כיבוי 

  

  יו"ר ועד היישוב –רונן מרסיאנו 

, מוריה סיידוף, גלית שמש, לוישירי  –חברים בועדה  –הוקמה ועדת חינוך לגיל הרך  –נוך לגיל הרך ועדת חי
מור ברוך, יריב רייס, יינון בירן, מיכל רביבו ואנכי. הועדה תדון ותקדם את תחום המעון, הגנים והצהרונים לי

  לביסוס אופן עבודתה של הועדה. ותפעל מול הגורמים השונים. בשלב זה הוחלט שלא לצרף חברים נוספים עד

  תקבע פגישה עם נציגי החברה לדון בנושא. – שפיר - מילוי עודפי עפר 

  

  –יואב קליימן 

  הועלת דרישה להתקנת פס האטה + מעבר חצייה בסמוך לבית של רמי גנדלמן.

  הבקשה תבחן מול גורמי המועצה הרלוונטים. –רונן 

  

   –יו"ר תחום קהילה  –יוסי והבה 

  הענות נמוכה לסקר החוגים הוחלט על הארכה עד ליום ו' הקרוב.עקב 

  

  רונן מרסיאנו.


