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 כפר אוריה 
 ועד מקומי 

 ועד מקומי - פרוטוקול

 1.6.2021תאריך:  .1

 18:00 שעה: .2

 . טליה בר, איתן לומברד, אופירה אליהו, נעמה רשףיו"ר, -עודד קצב משתתפים: .3

 משתתפים מהמושב ומזכיר המושב.  40-כ: משתתפים נוספים .4

 :על סדר היום .5

 2020מאזן  .א

 תשתיות  .ב

 פיתוח פני הכפר  . ג

 ביטחון אישי  . ד

 : עיקרי הדברים סיכום   .6

שנת    -2020מאזן   .א של  הכספיים  הדוחות  את  למשתתפים  הציג  לומברד  פי  כ  2020איתן 

 הפיקוח מברית פיקוח. ו"חשהועבר אלינו ע"י תמר ר

אש"ח  ובמקביל גם הקטין   41הוועד המקומי סיים את השנה ביתרת זכות של    :עיקרי הדוח 

אגודה הסכימה להכיר בהשקעה  אש"ח לאחר שה  70אש"ח ל  99-מ  את החוב לוועד האגודה

 באיטום גג בית העם. שהוועד המקומי ביצע 

 לאשר פה אחד את המאזן שהוצג.  :החלטה

 חברת הוועד אופירה אליהו העלתה בפני החברים טענות שהגיעו אליה   –  תשתיות .ב

רים חוזרים  'נזקים לכלי הרכב שלהם בעקר פנצסופגים    בפניה שהםמתושבים אשר טוענים  

 . סולת בנייןשהכבישים בשאריות פ העבודה בשל 

הוועד על ההשקעה הרבה שמושקעת :  יו"ר  האגודה  עדכן  ועד  התשתיות    בשיתוף  בקידום 

 במושב במטרה לגייס תקציב מירבי ולתכנן שדרוג של הכבישים ובניית מדרכות.

עדכן על התהליך של התב"ע  הציג את הנושא מנקודת המבט של האגודה ו :  איתן לומברד

 לרבות הסדרת הגבולות של המשקים והגבול שלהם עם הכבישים. וצע באגודה שמב

 כבישי המושב. בלאשר טיאוט ע"י  טרקטור בובקט  :  החלטה

 

   פיתוח פני הכפר . ג

תכנית    11המשתתפים עודכנו בנוגע לחשיבה לקדם בשצ"פ שצמוד למשק    –  סיבוב גורג' 

 הליכה.אדריכלית שכוללת שטחי גינון, מסלעות ושביל 

 לזמן את האדריכל יונתן ליכט על מנת להתקדם עם תכנית הפיתוח במקום.   החלטה:
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 כפר אוריה 
 ועד מקומי 

 

 

   -  ביטחון אישי ד. 

בחודשים האחרונים הוצתו שני רכבים במושב ובאורח נס הצתות אלו  ש   תושבים מבקשים לציין

לשקול על  נגמרו רק בנזקים לרכוש ולא בנפש והתושבים מרגישים לא מוגנים לכן יש צורך  

פעולות אקטיביות אשר ישפרו את תחושת הבטחון ויסייעו לרשויות לשים את ידם על מפרי  

 החוק. 

 היא התקנת מצלמות ברחבי המושב.  –דוגמה לפעולה אקטיבית  

 יא. הוא נגד אלימות מכל סוג שהמבקש לומר ש  –עומר חיון 

 החלטות: 

 . התקנת מצלמות ברחבי המושב הוועד יבחן  . א

לבוא  . ב אותם  מעניין  שהנושא  לתושבים  שקורא  הבטחון  בעניין  קורא  קול  להפיץ    הוחלט 

 . ולתרום מזמנם ומהידע שלהם על מנת לשפר את תחושת הבטחון של התושבים

 

 

 

 

 

 

                                                                                         .                                           .      

 נעמה רשף         טליה בר                                              עודד קצב                        

 

 חתימות חברי הוועד 

                                                                          .                                                                      .         
    אופירה אליהו                                               איתן לומברד                                           
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