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 נוכחים: 
 יו"ר ועד מקומי מוצא עלית –שלום גולדשטיין 

 צחי עירון
 כרמל סופר
 תמי שפירא

 בועז סופר
 יעל שלו 

 נציג הישוב במליאת המועצה –ראובן צמח 

 תושבים

 מזכירת הוועד המקומי. -אתי קירמה 

 
 דיונים והחלטות. סדר יום

 
 

  חברי הוועד החדשים.הכרות עם  .1
 

  מוצא עלית. –מים  .2
 עד כה.לפיו המשכנו בכ"ז להתנהל . 17.2.2018 -הסתיימה בחוזית עם מימי ההתקשרות ה

בדקנו את האלטרנטיבות, כולל בדיקות בישובים כגון,  התנהל מו"מ לחידוש ההסכם,
המלצה לעבור לניהול עצמי, ה -לאחר בדיקה מקיפה  רמת רזיאל, כרמי יוסף וכו'. 

 צוניים על פי הצורך. באמצעות נותני שירותים חי
עם מימ"י  פולמן על סיום ההתקשרות עמי ,הוועד עו"דמי על ידי בר מכתב רשהוע 6.12-ב
 וכן נמסרה הודעה למנכ"ל בשיחה טלפונית.  31.12.2018-ב
 להם נודיע בה נוספת הודעה תצא, המים במשק השינוי אודות לתושבים שתופץ איגרתב

, הוועד לחשבון ישירות,18 דצמ-נוב בחודשים המים צריכת עבור התשלום את להעביר
  .למקורות החוב נזק לצמצם מנת ועל הישוב ד"עו של ד"לחוו בכפוף מסרית זו הודעה

 מאושר.

הפקת חשבונות לתשלום, תלווה את הישוב בכל מה שנוגע למשק המים, ית חברת אקוב
 תצא הודעה בימים הקרובים  .יצוג מול הרשויות הרלוונטיות, הנהלת חשבונות וכו'

 מאושר פה אחד! לתושבים. 
 

יצחק הציג  יצחק צור.  על ידי נציג חברת ארד דליהואת הקר"מ המים  הצגת מדי .3
 . "ארד דליה" את חברת ו ומערכת הקריאה מרחוקהמים מדי את   לנוכחים

 
כתב כמויות שהוגש על ידי יניב נחום  אישור. –על ידי המועצה  –השלמת עבודות במגרש  .4

 מתקציב פיתוח הוועד המקומי. מאושר פה אחד לביצוע ₪  13,096 בסך 
 

  ועד מקומי מוצא עלית –ת מינוי ועדו .5
 איתן קלדרון.  –ועדת ביטחון 

 צחי עירון.   –ועדת כספים  מכרזים כ"א 
 תמי שפירא.  –ועדת תרבות וספורט 
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 שרי ורטמן.  –ועדת סביבה 
 ו, שלמה רבינוביץ. כרמל סופר, יעל של –ראובן צמח. ועדת ארזה  –עדת ארכיון ומורשת 

  סופר. בועז –ועדת שיפור פני הכפר 
 .ויעל של –ועדת חינוך 

 ו. יעל של –קשרי קהילה 
 .מאושר אלי רכס  ושלום גולדשטיין. –תיכנון ובנייה 

 יו"ר הוועדות יפנו לתושבים בבקשה להצטרף כחברים בוועדה.
 

)תוכנית מפורטת  .₪ 20,000-כ -הערכה תקציבית  – שדרות ראשוניםספריה השידרוג  .6
 בכפוף לאישור פיקוד העורף/ביטחון מ.א. מטה יהודה. מאושר(. נשלחה לחברים

 להוציא פניה למועצה לקבלת סיוע כספי.לבדוק עלויות למיחשוב הספרייה.  –הצעה 
 

  שירלי משה. –עובדת קהילה  –העסקה  .7
בעקבות בקשתה של דניאל לסיים את תפקידה כעובדת נוער וקהילה  –תמי שפירא 

 לא היתה הענות.  אך  רסמה מודעה פו לפצל את המשרה.  ההמלצה שלנו
ואנו מאוד מרוצים מעבודתה. דניאל תמשיך לשמש עובדת   וחצי כשנה עובדת ניאלד

   נוער. 
אנו  15.12.2108-החל מ כרכזת קהילה,   תעבוד, עלית מוצא תושבת, משה שירלי

 של תלפעילויו מעבר לכלל הגילאים,  פעילויות לריבוי  יביאהמשרה  פיצולמאמינים כי 
 .   החגים

כמו כן תצא פניה למועצה לקבלת סיוע  .2019 יוגשו  בתקציב  נוספות כספיות עלויותיש 
 מאושר.כספי נוסף. 

 
  שונות. .8

 לנסות, עצמאי באופן תעבורה לאגד פניתי – ציבורית תחבורה : חדשה תושבת – נועה
 לתוך שנכנסים ויםקו אין  למוצא.  האומה מבנייני ישיראוטובוס  קולהקצות לנו  לבקש
 . מוצא

 
במשרד התחבורה לעניין  חדש  מנהל בימים הקרובים יכנס לתפקיד  :סופר בועז

 .אבדוק ואעדכן – הדרישות את לגבש מבקש, התחבורה הציבורית
 

 מסוכנות אחיות שבע בכביש הניקוז תעלות נועה:

 כביש עם לחיבור עד הרופא ממעון, מדרכה להיות אמורהנושא מוכר וידוע,   ראובן צמח:
 .ישראל נתיבי של לאישורים ממתינים ביש שבע אחיות.במסגרת תיכנון כ 1 מספר

 
 באחד קבוע קבורה מקום לנו שיקצה המועצה לראש דחוף מכתב להוציא יש :צמח ראובן
 היות שאין גם אפשרות לתושבי מוצא להיקבר בירושלים.  .יהודה במטה העלמין מבתי
 תות. אעדכן.: אבדוק את נושא הקבורה בירושלים עם ביטוח לאומי ומשרד הדבועז

 שטחים לאתר שינסה צוותממליץ לבדוק אפשרות להקמת  העלמין בית נושאל  :שלום
  .הבאה בישיבה לדיון יעלה  סביב הישוב.   פוטנציאליים

 –חיות. הבית לשימור תב"ע. בית עלמין. כביש שבע א  -יש נושאים רבים על סדר היום 
 שאותה נבקש לקיים. מסודרת עם ראש המועצה בהמשך, בישיבה  להעלותםנבקש 

 
 

 מאשר: שלום גולדשטיין יו"ר ועד    רשמה: אתי קירמה

 
 תועד מקומי מוצא עלי
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