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 .0 –נמנעים , 47 –נגד , 8 –בעד : תוצאות הצבעה

  .'אושר לחייב בעלי סוסים בישוב בביטוח צד ג :10' מס החלטה

 .0 –נמנעים , 0 –נגד , 55 –בעד : תוצאות הצבעה

לכיסוי ההוצאות ₪  20,000אושר להוציא מקופת הון האגודה  :11' מס החלטה
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08.08.2013  

  השכרת מועדון החבריםנוהל 

  כללי

  .מועדון החברים הוקם לרווחת תושבי הישוב

חוגים , לשרת את כל הפעילויות הקשורות לחברי הישוב החל מאסיפות חברים מועדון החברים בא

  .מסיבות משפחתיות ועוד, מסיבות מאורגנות על ידי וועדת תרבות, למבוגרים

 ה עלמטרת נוהל זה היא להבהיר את אופן השכרת המועדון לפעולות חברתיות ואישיות תוך כדי שמיר

  .המועדון ותכולתו

  קהל יעד

  .יישובית או פרטיתבאגודה יכול לשכור את מועדון החברים לפעילות ה /כל חבר .1

מועדון הנוער החבריםאלא אםבמועדון ) 18או מתחת לגיל , נערים בגיל בית הספר(לא תותר פעילות נוער  .2
  .י ועד הנהלה"חריגים יאושרו ע .תפוס באותו יום או שהוא אינו מספיק לכמות המשתתפים

  .שכור את המועדון להעברת חוגים בתשלום לחברי הישובכל אדם מחוץ לישוב יכול ל .3

  שיטה

 שהשוכרלאחר  רקתבוצע , ואם למטרה חברתית של הנוער פרטיתאם למטרה , השכרה של המועדון .1
  .)ועדות היישוב פטורות מסעיף זה( יחתום על נוהל זה

  .על התנהלות נכונה של האירוע ועל שלמות הציוד יהאחרא ואשוכר המועדון ה .2

ועליו להחזיר את המועדון וציודו במצב , שוכר לוודא שכל הציוד במועדון תקין ושמיש בעת קבלתועל ה .3
  .תקין

 .במועדון השוכר או חבר אגודה מטעמו בכל משך האירוע נדרשת נוכחות של .4

  .הדלתות והחלונות ונעילתהמזגנים , בתום האירוע יש לדאוג לכיבוי האורות .5

על ידי נציג היישוב היא רק הפעלת המערכת . ניתן לשכור את מערכת השמע וההגברה לפעילות במועדון .6
  .שהוסמך לכך

האחריות לשמירת תנאי זה . או כל מוצר טבק אחר במועדון/נרגילות ו, חל איסור חמור לעשן סיגריות .7
 .החותם על נוהל זה השוכרהיא של 

האחריות . לשתות משקאות אלכוהוליים במועדון ובסביבתו 18חל איסור חמור לנוער מתחת לגיל  .8
 .החותם על נוהל זה השוכרלשמירת תנאי זה היא של 

 אחראי מועדון אוי "חריגים יאושרו בכתב ע. החבריםלא תותר אחסנת ציוד של חברים או חוגים במועדון  .9
  .ועד הנהלה

  אופן השכרה

מ לשריין לעצמו את התאריך "יצור קשר עם מזכירות הישוב ע החבריםלשכור את מועדון חבר המעוניין  .1
 ).וניתן יהיה לראות זאת באתר הישוב(ישוריין התאריך המבוקש , רק לאחר חתימה על נוהל זה. המבוקש

ת לא תהיה אפשרו.  לוועדות הישוב תהיה עדיפות בתיאום המועדון לטובת אירועים לכלל התושבים, ככלל .2
, שנה אזרחית חדשה(לשכור את מועדון החברים בחגים ותאריכים המזוהים עם אירועים של הישוב 

 .י ועד הנהלה בהתייעצות עם הוועדות הרלוונטיות"חריגים יאושרו בכתב ע). 'וכו ו באב"ט, פורים, חנוכה

 .פרטי אירועלצורך  לשלושים יום מעברבהתרעה של לא ניתן לשכור את המועדון מראש , ככלל .3
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ניתן יהיה לשריין את , לצורך אירוע פרטי הזמנת המועדון מראש מעל לחודש ימיםבמידה ונדרשת  .4
 )חינוך וקליטה, נוער, בה"אבי, תרבות, הנהלה(שועדות היישוב  בתנאי, המועדון שלושה חודשים מראש

 .לקיים אירוע יישובי באותו יום בכוונתםכי אין  בכתבאישרו 

 .מותנה בהתראה של שלושים יום לפחות, יישובי ביום בו מתקיים חוגקיום אירוע פרטי או  .5

י הועדה שביטלה את "יעשה מאמץ ע, )פרטיחוג או אירוע (היה וביטל הישוב הזמנה של אחד התושבים  .6
 .אירוע/האירוע למצוא מקום חלופי לקיום החוג

מהמועד שנקבע מטה חזרת המפתח איחור בה. שעות 24-רת המועדון לאירוע פרטי היא לישכ,ככלל .7
  .יחשב כשכירה נוספת

  קיוןינ

על . מסר המועדון למשפחה לקראת ובסמוך לאירועיבכל מקרה של השכרת המועדון לפעילות משפחתית י

. קישוטים או שאריות מהאירוע, ללא חפציםו המשפחה השוכרת להחזיר את המועדון כשהוא נקי ומסודר

  . קיוןיבעלות הנבמידה והמועדון לא ינוקה תחויב המשפחה 

למען הסר ספק יובהר כי על המשפחה השוכרת להחזיר את המועדון נקי ללא קשר למצב בו קיבלה 

  .אותו

  עלויות

לא תחול עלות כלשהי על , י וועדה כלשהי או לכל פעילות יישובית אחרת"במידה והמועדון הושכר ע .1
 .אולם יהיה באחריותה למלא אחר נוהל זה, הוועדה

  .לאירוע₪  400המועדון לאירוע פרטי תשלם המשפחה סך של  שכירתבור ע .2

  .במידה ולא תחזיר את המועדון נקי ח"ש 175של קיון יהיה עליה לשלם תוספת יכמצוין בסעיף נ .3

לכל שעת הפעלה למפעיל ₪  25ובנוסף . ₪ 100עבור שכירת מערכת ההגברה תשלם המשפחה סך של  .4
  .)י היישוב"מפעיל המאושר עלא ניתן לשכור מערכת הגברה ללא (הציוד 

במידה והחוג מתקיים . לחודש₪  100ישלם השוכר סך של , עבור שכירת המועדון לחוג עד פעם בשבוע .5
 .לחודש ₪ 200ישלם השוכר סך של , פעמיים בשבוע

  אחריות

  . ביצוע נוהל זה על כל חברי האגודהלאחריות ה
  .האסיפההנוהל יכול להשתנות מפעם לפעם בהתאם להחלטות 

  .בכל מקרה הנוהל הנמצא במזכירות הוא הקובע

  

  

  _____עד שעה   _____משעה  _________________ סוג האירוע  __________תאריך מבוקש 

  

  ___________מועד החזרה 

  

  :על החתום

  ___________ב "מזכירות מצפה אבי  _________: חתימה  ___________________השוכר שם 
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 2013, יוני 5

  השכרת ציוד יישובי לשימוש אישינוהל 

  כללי

  .בידורית ועוד, מקרן, שולחנות, כגון כיסאות, האגודה רכשה במשך השנים ציוד רב המשמש לפעילויות שונות

, מסיבות לחברים, חוגים, ציוד זה בא לשרת את כל הפעילויות הקשורות לחברי הישוב החל מאסיפת חברים

  .מסיבות משפחתיות ובנוסף שימוש אישי

  .מטרת נוהל זה היא להבהיר את אופן השכרת ציוד יישובי זה תוך כדי שמירת הציוד

  

  שיטה

ולאחר חתימה על נוהל ) ציבורי ואישי(לכל פעילות  יים לשכור את הציוד היישובה באגודה יכול/כל חבר .1

 .זה

 :בין הציוד שניתן לשכור .2

a. כיסאות 

b. שולחנות 

c. בידורית 

d. מקרן 

" AS IS"חבר ששכר את מועדון החברים או את מועדון הנוער יהיה רשאי להשתמש בו , למען הסר ספק .3

 .בכפוף לנוהל השכרת מועדון חברים, )'שולחנות וכו, כיסאות(ובציוד הנמצא בו 

 .שמירתו והחזרתו, חבר השוכר את הציוד יהיה אחראי על תקינות הציוד .4

 במצב שמיש הציודועליו להחזיר את , תקין ושמיש בעת קבלתו ששכרעל החבר השוכר לוודא שכל הציוד  .5

 .ותקין

  .מועדון נוער/החבריםהשכרת הציוד תותר רק במידה ובאותו יום לא הושכר מועדון  .6

 .כשהציוד שמיש ותקין, הציוד יוחזר לאחר פרק זמן סביר מיום ההשכרה ושלא עולה על שבוע למועדון .7

 .אחראי מועדון נוכח הזמן ההחזרה/ יש לתאם את החזרת הציוד ועל השוכר לוודא כי נציג המזכירות .8

  עלויות

 .₪ 100 –דורית בי, ₪ 100 –מקרן , ₪ 3 –שולחן , ₪ 1 –עלות השכרת כיסא  .1

. מעבר לתקופה זו יחויב המשכיר עבור כל יום נוסף בעלות ההשכרה, ימים 3תקופת השכירות היא עד  .2

 .אחראי מועדון/ י המזכירות"חריגים יאושרו בכתב מראש ע

 .ציוד שלא יוחזר תקין יחויב השוכר בעלות התיקון או החלפת הציוד .3
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  אחריות

  . האחריות לביצוע נוהל זה על כל חברי האגודה

  .הנוהל יכול להשתנות מפעם לפעם בהתאם להחלטות אסיפת החברים

  .הנוהל מתייחס לחברים וחברות כאחד וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

  

  _________ התאריך החזר________              מבוקש תאריך

 _______: כמות  כיסאות  �

 _______: כמות  שולחנות �

 מקרן �

 בידורית �

  ____________: כ לתשלום"סה

    

  :על החתום

  

_________________                                                   __________________  

  ב"מזכירות מצפה אבי  השוכר
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  2013, יולי 10

  ועדה תקציב לניהול נוהל

  כללי 

 . מסמך זה נועד להסדיר את האופן בו מנהלות ומבקרות הוועדות את תקציבן

מטרת הנוהל לסייע ולתת לוועדות כלים מעשיים שיעזרו להן לממש את תכניותיהן תוך 

  .שמירה על מסגרת התקציב

  שיטה

  :ומעלה₪  5,000כל ועדה שתקציבה 

 .תמנה אדם מטעמה לניהול ומעקב אחר התקציב .1

בתכנון זה יש לסמן סעיפים . מפורט לקראת אישור התקציב השנתי תגיש צפי תקציבי .2

  ).תכנון תקציב –' ראה נספח ב(הדורשים קבלת מספר הצעות מחיר 

הטבלה תעודכן אחת  .ואירועים ביצוע מול תכנון לפי חדשיםתגיש ותנהל טבלת מעקב  .3

 .לחודש לפחות

עם התקציב שאושר המזכירות תעביר לכל ועדה קובץ מעקב , לאחר אישור התקציב .4

 .בפועל

כל הוצאה שאיננה מפורטת בתכנון התקציב מחייבת הגשת טופס לאישור הוצאה  .5

בפרט יש להגיש טופס זה עבור , מועד הוצאת הכסף לפנייום  21מהתקציב לפחות 

 .הצטיידות ועבודות תשתית גם אם הופיעו בתכנון התקציב

פעולה שסומנו בתכנון התקציב  ככלל אין להעביר כספים בין הוועדות פרט לשיתופי .6

 .מראש

  :הוצאות והכנסות .7

תקציב האגודה השנתי מוצג בפרק הכנסות ופרק הוצאות ומשקף את כל סעיפי ההכנסות 

  .וההוצאות הצפויים מראש

  .תקרת סך כל הוצאות של ועדה מוגדרת בשורות המתאימות בפרק ההוצאות

  .עדה על בסיס ניסיון העברובפרק ההכנסות מוגדר צפי הכנסות מתחום פעילות הו

 .אין יחסי תלות בין שורת ההכנסות ושורת ההוצאות של ועדה מסוימת

 .הציבור כללשלא לצורכי ) מתקנים או כספים(ועדה לא תשתמש במשאבי הוועדה  .8

פ כללי גילוי "יש לפעול ע) בן משפחה או חבר(במידה וועדה מגייסת לפעילותה מקורב  .9

  .נאות

  

  :הון אגודהתקציב מיוחד מקרן 

  . לשנה לפרויקטים מהון האגודה₪  20,000ס וועדת נוער רשאיות לבקש עד "ועדת איכו
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  2013 לשנת עדותוהו תקציב -  'א נספח

 ₪ 23,000 –אביבה  .1

 ₪ 206,700 –ס "איכו .2

 ₪ 189,000 –ביטחון  .3

 ₪ 10,000 - חיילים  .4

  ???תקציב מערכת הפעוטונים + ₪  17,000 –) הצטיידות חינוך(חינוך  .5

 ₪ 5,000 –) הצטיידות מועדון(מועדון  .6

 ₪ 149,000 –נוער  .7

 ₪ 5,000 –ספורט  .8

 ₪ 38,000 –פינת חי  .9

 ₪ 5,000 –קהילה  .10

 ₪ 83,000 –תרבות  .11

 לא דורש בקרה חודשיתועדות שתקציבן 

  .לשנה₪  200-דרוש כ. לא מתוקצב –אינטרנט  .12

 ₪ 0 –ביקורת  .13

 ₪ 1,500 –בית כנסת  .14

 ₪ 0 –בניה  .15

 ₪ 4,000 –ספריה  .16

  ₪ 0 –טה קלי .17
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  )דוגמא( תקציב תכנון פורמט – 'ב נספח

  YYYYYYYYY  תקציב שנוצל    XXXXXXX  :תקציב שנתי

  מחיר בפועל  פירוט  מחיר משוער  תאריך  אירוע/ הוצאה

מסיבת 

  סילבסטר

1.1.13  10,000  DJ  

  כיבוד/ שתיה

  תפאורה

  פרסום

  הקמה ופירוק

10,281  

הצטיידות 

  מועדון

 *  

  )200(כיסאות   10,000  1.9.13

  )20(שולחנות 

  ארונות

  מנעולים

  

  

  מחייב קבלת מספר הצעות מחיר –(*) 
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  2013, אוגוסט 8

  נוהל הפעלה והשכרת מועדון פתוח
  

  :כללי .1

וממוקם באזור  לרווחת תושבי הישוב) 2013י מספר תושבים בשנת "ע(הוקם  הפתוח מועדוןה

  .המלאכה

לחברי  ההקשורחברתית בא לשרת כל פעילויות הישוב ה של מועדוןהפתוח הוא מועדון ה

מסיבות משפחתיות , הוועדות השונותמאורגנות על ידי המסיבות , קום מפגשמ -הישוב 

  .ועוד

הפתוח המועדון  ה עלהמועדון תוך כדי שמיר הפעלתאופן  מטרת נוהל זה היא להבהיר את

  .ותכולתו

  .ללא מטרות רווחכמשק סגור המועדון יופעל , ככלל

  .הקצר מבינהם יעודכן נוהל זה, לאחר שלוש שנים או עד שתוחזר ההשקעה 

 

  :קהל יעד .2

 .ב"ותושבי מצפה אבי ב"חברי האגודה מצפה אבי  .2.1

מועדון לפעילות האת  לקבל יםיכולב "או תושב מצפה אבי/וה באגודה /כל חבר .2.2

 .יישובית או פרטית

או תושב /ו את המועדון למי שאיננו חבר אגודה לקבללמען הסר ספק אין אפשרות  .2.3

 .ב"מצפה אבי

יש לתאם את , )יישובי או פרטי(במידה וועדה או תושב מעוניינים לקיים במועדון אירוע  .2.4

 .עלת המועדוןהפעילות עם האחראים על הפ

 

  :ימי פעילות .3

פ השעות "לטובת התושבים עיפעל המועדון , שבת-ישיש- חמישי, במהלך סופי שבוע .3.1

 :הבאות

 01:00 – 21:30 -  חמישי .3.1.1

 02:00 – 21:30 -  שישי .3.1.2

 24:00 – 21:30 -  שבת .3.1.3

אירוע פרטי או / המועדון ישמש לפעילות נוער, 3.1ק "ימים אלו המוזכרים בספרט ל .3.2

 .אחת הוועדותאירוע יישובי של 

 .י אחת הוועדות"המועדון לא יופעל בשעות בהן מתקיימת פעילות ישובית אחרת ע .3.3

  .י ועד ההנהלה ויפורסם באתר הישוב"יאושר ע ששינוי ימי הפעילות במידה ויידר .3.4
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  :כללי -שיטה  .4

 .י האסיפה"ע תאושרהמועדון ש תאחריות ניהול המועדון מוטלת על ועד  .4.1

 המועדון ובפיקוח ועד ההנהלה תמזכיר הישוב בעזרת ועדי "קופת המועדון תנוהל ע .4.2

 שהשוכרלאחר  רקתבוצע , תיישוביואם למטרה  פרטיתאם למטרה , המועדון שכירת .4.3

  .)ועדות היישוב פטורות מסעיף זה( יחתום על נוהל זה

!  אסורה – 18מכירה או הגשה של משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו  –על פי חוק  .4.4

או /ועדון ולשתות משקאות משכרים במ 18ר למי שטרם מלאו לו חל איסו, בנוסף

 .סביבתו

  

  :המועדון הפתוחאופן הפעלה  –שיטה  .5

רכישת ציוד , רכישת ציוד מתכלה, סמכות ואחריות ועדת המועדון הינה רכישת כיבוד .5.1

 .תחזוקה וניהול תקציב המועדון, ניקיון, ניהול מלאי, חדש

 .המועדון תועדי מתנדבים תושבי הישוב ובאחריות "המועדון יופעל ע .5.2

חל , ז בלבד"והמשקאות המוגשים במועדון תגבה מחשבון החו התמורה עבור הכיבוד .5.3

 .לא יוגשו משקאות פרטיים .איסור על מכירת מוצרים בכסף

עבור בני משפחתם ואורחיהם בלבד והתמורה , הישוב המועדון יהיה זמין לתושבי .5.4

 .)ז"פ חו"חיוב ע( תהיה על חשבון החבר בלבדיבוד הכ

י "ומעלה מחויבים לחתום על טופס הסכמה לחיוב ע 18תושבים להם ילדים מגיל  .5.5

 .י ילדיהם"המאשר לחייב את חשבונם ע', נספח א, ילדים

ההשקעה הראשונית שניתנה מקרן הפיתוח להקמת המועדון , פ החלטת האסיפה"ע .5.6

מפתח החזרת הכספים יהיה .שנים 3ילות המועדון בתוך תוחזר לקרן פיתוח מתוך פע

כ ההכנסות נטו יוחזרו לקרן פיתוח עד החזרת "מסה) חמישים אחוזים( 50% - כדלהלן 

הנותרים יישארו בחשבון המועדון ) חמישים אחוזים( 50%, ההשקעה הראשונית כולה

ה של שוב יתבצע בכל חודש בו קופת המועדון תראה יתריהח. לפעילות השוטפת

 .)עשרת אלפים(ח "ש 10,000

ציוד , כספים שיצטברו בקופת המועדון יופנו לקנית מוצרים 5.6ק "בהתאם לס .5.7

ושיפורים שונים בהתאם להחלטת ועדת המועדון ועל פי תוכנית ההפעלה של המועדון 

  .שתובא לאישור ועד ההנהלה אחת לחודש

לות התפעול ופיתוח תמחור המוצרים במקום ישקף בנוסף לעלות הבסיסית את ע .5.8

 . המקום

  

  אופן השכרה .6

מ לשריין לעצמו "מועדון יצור קשר עם מזכירות הישוב עההמעוניין לשכור את  תושב .6.1

, רק לאחר חתימה על נוהל זה. )עלפני האירו ימים 30עד ( את התאריך המבוקש

 ).וניתן יהיה לראות זאת באתר הישוב(ישוריין התאריך המבוקש 
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.  עדיפות בתיאום המועדון לטובת אירועים לכלל התושבים לוועדות הישוב תהיה .6.2

 .י ועד הנהלה בהתייעצות עם הוועדות הרלוונטיות"חריגים יאושרו בכתב ע

לא תחול , י וועדה כלשהי או לכל פעילות יישובית אחרת"במידה והמועדון הושכר ע .6.3

 .אולם יהיה באחריותה למלא אחר נוהל זה, עלות כלשהי על הוועדה

 .₪ 400כירת המועדון לאירוע פרטי תשלם המשפחה סך של עבור ש .6.4

החזיר את ל ועליו, על השוכר לוודא שכל הציוד במועדון תקין ושמיש בעת קבלתו .6.5

  .המועדון וציודו במצב תקין

בכל . על התנהלות נכונה של האירוע ועל שלמות הציוד יהאחרא ואשוכר המועדון ה .6.6

 .במועדון השוכר או חבר אגודה מטעמו משך האירוע נדרשת נוכחות של

נקי יימסר המועדון  תפרטית או יישוביבכל מקרה של השכרת המועדון לפעילות  .6.7

על המשפחה השוכרת להחזיר את המועדון כשהוא נקי . לקראת ובסמוך לאירוע

במידה והמועדון לא ינוקה תחויב . קישוטים או שאריות מהאירוע, ומסודר וללא חפצים

שוכרת ה למען הסר ספק יובהר כי על המשפחה .)ח"ש 300( ות הניקיוןהמשפחה בעל

 .ולהחזיר את המועדון נקי ללא קשר למצב בו קיבלה אות

 .ונעילת הארונות והמקררים, בתום האירוע יש לדאוג לכיבוי האורות .6.8

. פ הצורך"הניתן גם הוא להשכרה ע', ראה נספח ב, המועדון הפתוח מצויד בציוד רב .6.9

  .)חלקו או כולו(ח "ש 200ציוד זה הינה  עלות השכרת

  אחריות .7

  . ביצוע נוהל זה על כל חברי האגודהלאחריות ה .7.1

   .האסיפההנוהל יכול להשתנות מפעם לפעם בהתאם להחלטות  .7.2

  .בכל מקרה הנוהל הנמצא במזכירות הוא הקובע .7.3

  

  :הבהרות .8

 .באזור המלאכההכוונה היא למועדון הפתוח הממוקם , בכל מקום בו רשום מועדון .8.1

 .שעות ביממה 24המועדון מצולם במצלמות המעגל סגור  .8.2
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  י ילדים"טופס הסכמה לחיוב ע -' נספח א

  :מאשר לילדיי_______________, ז "ת_________________ , אני 

  

  __________________ז "ת__________________, 

  __________________ז "ת__________________, 

  __________________ז "ת__________________, 

  

תמורת  מוצרים במועדון " ב כפר שיתופי"מצפה אבי"ז שלי במזכירות "לחייב את חשבון החו

  .הפתוח

  

  

  

  

  __________________חתימה _____________                                           תאריך 
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  עדון פתוחרשימת ציוד בר קיימה במו –' נספח ב

 מקררים .1

 מקפיא .2

 ברז בירה .3

 שייקר .4

 מנגל .5

 בוןאת .6

 מערכת הגברה .7

 רמקולים .7.1

 מיקסר .7.2

 כבלי תקשורת .7.3

 מיקרופונים .7.4

 מסך+ מקרן  .8

  מכונת קפה .9
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  ב"תקנון בנייה במצפה אבי

  מטרה

, בעל אופי בנייה ייחודי תוך השמת דגש על פיתוח סביבתי נאה ונוח, על מנת לבנות ישוב מתוכנן

  .נבנה תקנון בנייה זה לפיו יבנה הישוב כולו

פיתוח השטח ופרטים נוספים , צורת מבני העזר, גימורם החיצוני, התקנון מגדיר את סוג הבתים

כאשר המטרה , הושם דגש מיוחד שלא לחדור לתחום הפרט. הקשורים בנחלת הכלל

  .מה והבנה בין כולםהעיקרית הינה ליצור את הכללים לפיהם נוכל לבנות את הישוב תוך הסכ

  הבתים .1

הישוב על פי תכנון אבי הטיפוס הקיימים שתוכננו  יי אדריכל"כל הבתים בישוב יתוכננו ע .1.1

ובניה ' שלב ו' ה-'שלב ד', ג-'שלב א(האדריכלים שנבחרו לשלבי הבניה השונים  י"ע

  ).רוויה

 כך, מפלס אפס של הבית יקבע בקו הגובה העובר בשליש גובה העליון של המגרש .1.2

ובבניה הרוויה גובה ' ו', ה,' ד', בשלבי הבניה ג. שישתלב בתכנון הסביבתי של הישוב

  .האפס של הבית יקבע בשלב תכנון הפרויקט וייקח בחשבון השתלבות בנוף הסביבתי

  .כל הבתים יהיו בעלי קומה אחת ואפשרות למרתף בקומה תחתונה .1.3

  .ללא מרתף, בו תותר בניה דו קומתית', פרט לשלב ו

סגור  יהיההוא מסד  אם נבנה. לא יבנו בתים על עמודים, הבתים יהיו צמודים לקרקע כל .1.4

  .מכל צדדיו

.  צבע הגג יהיה לבן, לא יבנו בתים בעלי גג רעפים, הבתים יהיו בעלי גגות שטוחים .1.5

למעט אפשרות ולא יחולו שינויים בתוכנית הגג ' ג-ו' ב', באזורי הבניה השיכים לשלב א

באזורי הבניה , ובתנאי שמראה הגג המקורי ישמר ")באר באור("קרה ביטול הנמכת הת

ושלב הבניה הרוויה תוכנית הגגות תישמר בהתאם לתכנון הדגמים המתאימים ' ו', ה', ד

  .לשלבים אלו

כל בית חדש או תוספת בנייה יהיו חייבים באישור ועדת בנייה לפני הכנת תיק ההגשה  .1.6

ועדת הבנייה רשאית לאשר או לדחות  תוכניות "). תיק ורוד("המקומית במשגב  הלוועד

י "המקומית תתבצע ע הלוועדהגשת התיק הורוד . בנייה אך ורק על סמך תקנון הבנייה

  .ועדת הבנייה של הישוב
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  גימור הבית .2

לפי , צבע הבית יהיה לבן או קרם בהיר מחומר הנתון לבחירה חופשית: צבע הבית .2.1

  :פורט להלןכמ Ambianceרשימת הגוונים מקטלוג 

OW21 1P; OW21 2P; OW22 1P; OW22 2P; OW1 1P; OW1 2P; OW20 1P; OW20 2P; OW37 1P;  

OW13 1P; OW19 1P; OW23 1P; OW32 1P; OW38 1P; OW26 1P; 0W33 1P 

  :מקטלוג נירלט מתוך הרשימה הבאהאו 

    8200W,  8201W,  0201,  0341,  0362,  0418,  0565 

ניתן לצפות את המסדים בציפוי אבן . יהיה לפי בחירת המשפחהצבע מסדי הבתים  .2.2

  .המשתלב בפיתוח החצר

  :ניתן לבחירה מקטלוג נירלט מתוך הרשימה הבאה' צבע הבית בשלב ו .2.3

8200W,  8201W,  0201,  0341,  0362,  0418,  0565  

  .יבחר צבע אחיד לשני בתים בעלי קיר משותף

 ,לאפשר הדגשה של אלמנטים אדריכליםבכדי , יתאפשר לשלב צבעים כהים' בשלב ו .2.4

  .אדריכלית הפרויקטפי הוראות ל

רק באלמנטים שעליהם , בצמוד לזוג הבהיר שלו אך ורק צביעה בגוון הכהה תעשהה

להלן זוגות . משטח הקירות החיצוניים ולא יותר מכך 20%עד , החליטה האדריכלית

 ):מקטלוג נירלט(הצבעים 

  0565    0362    0341    0201    :בהיר

  0566    0363    0343    0203    :כהה

 .יש צורך להתייחס לדו משפחתי כבית אחד, יםיהם דו משפחת' בשלב ו  הבתים  .2.4.1

כל זוג משפחות  ,גוונים 4-כדי לשמור על מראה השכונה ולמנוע מצב שבית צבוע ב

 80%אותו גוון שיצבע על (בבית דו משפחתי יגיעו להסכמה על גוון עיקרי אחד משותף 

 .בעזרת אדריכלית הפרויקט) משטח פני הבית

לא  1'במידה והמאמצים לא יישאו פרי וזוג משפחות בבית דו משפחתי בשלב ו .2.4.2

ועדת בניה  תבקשנה המשפחות את אישור, תצלחנה להגיע להסכמה לגבי גוון הבית

 .ואדריכלית הפרויקט לצביעת הבית הדו משפחתי בשני גוונים עיקריים

כל . י האדריכל"חלונות הבתים הם חלק בלתי נפרד מהדגם ויקבעו בצורה מפורטת ע .2.5

  .ובידיעת ועדת הבנייה של הישוב, שינוי במבנה החלון יהיה בעצה אחת עם האדריכל
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  )'מחסנים חניות וכד(מבני עזר  .3

דינו כתוספת בנייה וחייב באישור ועדת בניה והועדה המקומית לתכנון ובניה  מבנה עזר .3.1

  .משגב

המחסן יהיה , ) בזמן הבניה של השלב(י אדריכל הישוב "המתוכנן ע,  ניתן לבנות מחסן .3.2

חיצוני , המחסן יכול להיות חלק אינטגרלי מהבית. בעל גימור חיצוני זהה לזה של הבית

כ שטח מבני העזר "סה(ע "בלת זכויות בניה של התבנפרד מהבית בהתאם לט, לבית

  ).ר"מ 45יהיה 

מחסן , מחסן מודולרי להרכבה עצמית כדוגמת  מחסן כתר  -ניתן לבנות מבנה עזר מוכן .3.3

, ר"מ  7גודלו לא יעלה על , זה  יוצב אך ורק באזור מוצנע שאינו חשוף לחזיתות הרחוב

דוגמאות , ה מחומר כדוגמת איסכוריתלא תותר בני, מטר 2.3גובהו לא יעלה על גובה 

, מומלץ לבנות מחסנים עם גימור הזהה לגימור הבית.  למחסנים יופיעו בנספח לתקנון

  . כדי לשמור על חזות המצפה

  :הסבר, מקומות מוצנעים

 2בחלקו האחורי וגובהו מעל ל ) או מסלעה(במידה וקיים קיר תמך , מגרש עולה .3.3.1

  .המחסן יוצב באזור זה, מטר

ניתן למקם את , מטר 2רש יורד במידה ומפלס החניה גבוה ממפלס החצר ב במג .3.3.2

  .שהחניה תסתיר את המחסן, המחסן בגב הקיר התומך של החניה כך

מחזית ', מ 5-ל המחסן יוצב במרחק הגדול מ"במידה ולא מתקיימים התנאים הנ .3.3.3

 .הרחוב 

  

 כך) בלבד יורדים במגרשים(  החניה לרצפת מתחת) מחסן( עזר מבנה לבנות ניתן  .3.4

 י"ע החרגה תאושר(ר ובתחום קווי מתאר רצפת החניה "מ 27 על יעלה לא ששטחו

 ).לחניה מתחת עזר מבנה לטובת המצפה

אך בכל מקרה לא יותר ממבנה עזר , ר "מ 25ניתן לבנות סככה לרכב בגודל מרבי של  .3.5

  ).3.3למעט מחסן המופיע בסעיף (אחד הנפרד מהבית 

  .דים בשטח המגרשלא יהיו מבנים ניי .3.6

כולל (יש לקבל את הסכמת השכנים  לבניית מבנה עזר או חנייה הגובלים במגרשם  .3.7

בכל מקרה , )לכיוון גבול המגרש, במקרה של  חריגת מבנה עזר  מעבר למטר מקן בניין

 .של חילוקי דעות ישמש מהנדס המועצה כבורר
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  מסלעות וקירות תומכים .4

. המגרש יהיה על פי התכנון המשותף לכל הישוב הביצוע של עבודות הפיתוח בקו גבול .4.1

  .התכנית המפורטת לביצוע חייבת באישור ועדת בנייה

יבוצעו אך ורק ) מחוץ למגרש(עבודות פיתוח וגינון בשטחי ציבור הגובלים במגרש  .4.2

מובהר בזאת כי , למען הסר כל ספק. באישור ועדת בנייה ובהתאם לתכנון היישובי

  .עיף זה אינן מקנות כל חזקה שהיא על השטח המפותחביצוע עבודות כאמור בס

עבודות הפיתוח בגבול המגרש יבוצעו בשלמות על פי התכנית היישובית לא יאוחר  .4.3

  .משנה אחת מתאריך הכניסה לבית

מומלץ להקים מעקה או . מטר 1.1מעקות או גדרות בגבול  המגרש לא יעלו גובה של  .4.4

בכל מקרה יוקם מעקה לפי התקן המחייב  .תהיא דרושה מטעמי בטיחו  גדר אך ורק אם

  .פ פרט אדריכל"וע

 .י מודד מוסמך"עבודות הפיתוח במגרש יבוצעו אך ורק לאחר סימון גבולות המגרש ע .4.5

מעל לגובה זה הקיר יהיה בנוי משני מקטעים , מטר 2.5גובה מרבי לקיר תמך יהיה  .4.6

מ מעל האדמה הגננית "ס 20 -קיר התמך לא יבלוט יותר מאשר ל.  שבניהם ערוגת גינון

בגוונים של , בחזיתות הבתים גימור קיר התמך יהיה מאבן פראית לא מנוסרת. שלאורכו

אפור בהתאם להחלטת /לבן(צבע הפוגות בין האבנים  יהיה בצבע מלט . צהוב

 ).האספה

יעשה שימוש באבן כדוגמת האבנים , המסלעה תיבנה מאבן מלבנית שעומדת בתקינה .4.7

במקרה והמסלעה חורגת . בשלב התשתיות הציבוריות, לעות בשכונהשמהן ניבנו המס

 .יש לבנות את המסלעות בהתאם להנחיות  של יועץ הקרקע 1:1מיחס של 

  מים .5

אין להתחיל בניה לא (י קולחי משגב "לפי תחילת הבניה יעשה חיבור מים למגרש ע .5.1

  .משגב י קולחי"יקבעו ע   הרכבתו סוג שעון המים וצורת). שעון מים מותקן

יש למקמו במסתור . יש להתקין דוד שמש שוכב או דוד שמש  עומד בעל צללית נמוכה .5.2

יש לוודא כי כל מרכיבי הדוד . כך שהתקנתו תהווה מפגע מינימאלי לסביבה, המתוכנן

  ).למעט הקולטים כמובן(יהיו צבועים לבן 

  ביוב .6

המקומית לתכנון  חיבור הביוב למערכת הראשית יתבצע לפי הנחיות התכנון של הועדה .6.1

  .וקולחי משגב ובנייה משגב

  .אין לחבר את צינורות הניקוז מהגג ומהחצר למערכת הביוב .6.2

 .ניקוז המים במגרש יבוצע בצורה כזו שהנגר לא יגלוש למגרש שכן .6.3
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 מזגנים .7

בו יחידת החוץ , במידה ומותקן בבית מזגן מפוצל, ובשלבים הבאים אחריו' בשלב ה .7.1

, תוסתר היחידה במסתור בנוי, מ"ס 80ל הגג וגובהה מעל מותקנת ע) המעבה והמדחס(

 . באישור ועדת בניה, י האדריכל"המתוכנן ע

 מערכת סולארית להפקת חשמל  .8

מערכת סולארית להפקת חשמל תותקן על גג הבית כך שגובה המערכת והלוחות  .8.1

 .מ מפני הגג"ס 80הקולטים לא יעלה על 

הסתרה כזו . רכז הכביש מתחת לביתהמערכת תהא מוסתרת מעיני צופה העומד במ .8.2

 .תבוצע בשילוב בין מיקום המערכת על הגג ובהתאם לגובה מעקה הגג

 .המערכת תותקן בזווית בה לא ייווצר החזר אור שמש אל בתי השכנים .8.3

באחריות בעל בית בו מותקנת המערכת , ל"במידה ומסתיים תפקודה של מערכת כנ .8.4

  .לפנותה לאתר פסולת מתאים

  שונות .9

או בעזרת  "HOT"ת שידורי טלוויזיה תהייה באמצעות  חיבור לתשתית הכבלים של קליט .9.1

. לא ניתן להתקין אנטנות מסוג אחר על גגות הבתים.  "YES"צלחות קליטה כדוגמת 

ויכלול , מיקום האנטנות בדגמים שיבנו לאחר אישור התקנון יקבע עם אדריכלי הבתים

בתקנון רצוי ולמקם את האנטנה במקום בבתים שניבנו לפי השינוי . מסתור מתאים

 ).י ועדת בניה של הישוב"יקבעו מקומות מומלצים ע(מוסתר 

  .תהייה תת קרקעית) 'כריזה וכו, טלוויזיה, טלפון(כל מערכת התקשורת  .9.2

  .על חזית הבית יותקן שלט מואר עם שם המשפחה ומספר הבית .9.3

  .מתלי כביסה ימוקמו מאחורי מסתור .9.4

  .בצורה בטיחותית ובהתאם להנחיות חברת הגז, רי מסתורמכלי הגז ימוקמו מאחו .9.5

 .מכלי הדלק ימוקמו מאחורי מסתור ובצורה בטיחותית .9.6
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  סיוע הדדיתקנון קרן 

, מהחברים מתשלומים שייגבו לרבות , הדדי הינה קרן הנצברת ממקורות שונים סיועקרן 

י ועד "מונה עשת התנוהל באמצעות הנהלהקרן . להלן "הקרןמקורות "כמפורט בפרק 

 .בסודיותלפעול חברי הנהלת הקרן חייבים . להלן "ניהול הקרן"כמפורט בפרק  הנהלה

נפרדת  ,מוגנת ,קרן כספיתכב "בתקנון אגודת מצפה אבי' ב 68מתוקף סעיף הקרן תפעל 

  .אגודהמחשבון ה

  קרןהת ומטר

בעת , שנקלעו להוצאות חריגות חד פעמיותעזרה לחברי האגודה היא  סיוע הדדימטרת קרן 

  .משבר פתאומי המחייב פתרון מהיר

  :הוא עדיפות במתן תמיכות על ידי הקרןה סדר

  .יבריאות ן עקב מצבשחברים יקלעו אליה ,בלתי צפויות ,עזרה לבעיות ייחודיות .1

 .עזרה במקרים חריגים לפי החלטת הנהלת הקרן בהם הקרן עשויה לעזור .2

קשיים ולא ר לחבר הנקלע לקושי הדורש הוצאה כספית חריגה מטרת הקרן לעזו �

 ! הכנסותאו העדר 

 כספי הקרןמ סיועזכאים ל

עבורו או עבור ילדיו שגילם , ב יכול לפנות בבקשה לעזרה"כל חבר אגודה שיתופית מצפה אבי

  .שנים 24עד 

  מקורות הקרן

תקבע ויגבה ביחד עם בסכום חודשי שהאספה אגודה שיוטל על חברי ה יתשלום וולונטר .1

 .מיסי הישוב

 . תרומות .2

מורשי חתימה בחשבון הבנק הם חברי ועד . הלו בנפרד מכספי האגודהונכספי הקרן י .3

 .המורשים בכל חשבונות הבנק של הישוב, ההנהלה

  הקרן תהלהנ

  :תמנה שלושה חבריםהקרן הנהלת 

  .כךי ועד ההנהלה לשם "נציג מועד ההנהלה של האגודה או מי שמונה ע .1

  .נציג מועדת קהילה .2

 .נציג נוסף מהישוב .3

 .או שניה, בהנהלת הקרן לא יכהנו בו זמנית קרובי משפחה ממדרגה ראשונה �

 .חברי הנהלת הקרן לא יעסקו בדיונים לגבי משפחתם �

  

  :תפקידי הנהלת הקרן

 .לרכז  פניות חברים לסיוע מכספי הקרן .1
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 ל ולקבל החלטות"לדון בפניות כנ .2

 .רווחה במועצה בנוגע לזכאות לפי שיקול חברי ההנהלהלהתייעץ עם גורמי ה .3

 .לשמור את כספי הקרן .4

 .להיות נאמן של חברי האגודה לכספי הקרן .5

  .כל הפעולות וההחלטות בניהול הקרן לרשום את יומן קרן ובו  לנהל .6

  .הנהלת הקרן כפופה לאסיפה הכללית .7

  תנאי סיוע

 אים הבאים הנהלת הקרן תחליט על דרך הסיוע לחבר וכל זה בתנ

   .הקרן הנהלתהחבר מוכן לחשוף את כל מקורותיו הכספיים בפני  .1

 :לפי סדר העדיפויות הבאלפני הנהלת הקרן עומדת שלוש דרכים לסיוע  .2

I. הלוואה. 

II.  הלוואה ומענקשילוב בין. 

III. מענק. 

כל החלטה תהיה לגופו של עניין ולא תהווה תקדים לקבלת החלטות בעניינים דומים  .3

 . בעתיד

 .שלא כפופה לתקדימים, הקרן תתייחס לכל פנייה ופנייה כפנייה ייחודיתהנהלת  .4

 .₪ 50,000פעמי עד - הקרן זכאית להעניק  סיוע חד .5

 .₪ 100,000פעמי עד -במקרים חריגים תוכל הקרן להעניק סיוע חד .6

  .הנהלת הקרן תאפשר דחיית פרעון, במקרים חריגים. שנים 5זמן פרעון הלוואה יהא עד  .7

   הפסקת גביה

 .₪ 200,000הגביה החודשית תופסק זמנית בהצטבר בקרן 

  דיווחבקרה ו

  .חברי הנהלת הקרן הוצאת כספים מהקרן תהיה מחויבת בשתי חתימות

  :בפירוט הבאהכללית ח כספי שנתי לאסיפה "הנהלת הקרן תמסור דו

 .סך ההכנסות השנתיות של הקרן .1

 .סך ההוצאות השנתיות של הקרן .2

 .ל"שמות החברים הפונים לסיוע לא יפורטו בדיווחים הנ, למען הסר ספק   �

 שמירה על צנעת הפרט

 .כל הדיונים וההחלטות של הנהלת הקרן יהיו חסויים באופן מוחלט

בידי עורך יופקדו למשמרת , שהטיפול בעניינו הסתיים, הפרוטוקולים הדנים בעניינו של חבר

 .הדין של הישוב

לרבות , תוודא בכל דרך שנראית לה כי כל מי שתהיה לו נגיעה בענייני הקרןהנהלת הקרן 

  ,ישמרו על סודיות מוחלטת בכל הקשור לענייני הקרן, ח"עובדי הנה
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 פירוק הקרן

  .לא יהיה זכאי לפדיון מכספי הקרן את האגודה שיעזובחבר 

  .הקרן לא נתנת לפירוק או לחלוקה בין החברים

יועלה , לא יעשה שימוש בכספי הקרן לאורך תקופה זו, יסוד הקרןשנים מ 10במקרה ובחלוף 

  .נושא פרוק הקרן לדיון והחלטה בפני האסיפה

  

  

  


