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 תושבים שלום, 

במסגרת שדרוג ואיחוד תוכנות השערים ובכדי לאזן בין צרכי בטחון, תפעול ופנאי, נקבע ואושר בוועד  

 ההנהלה נוהל מתן הרשאות עבור השערים השונים. מצ"ב נוהל ההרשאות לשערים. 

ההרשאות בפשפשים ובשערים האחוריים ובימים הקרובים אנו מעדכנים את  בהתאם לנוהל, עודכנו 

 מערכת ההרשאות בשער הראשי. 

נוהל ההרשאות נועד לעשות סדר בכמות ההרשאות הרבה שיש בשערי הישוב ולאפשר את ניהולם  

  כדי להסביר עד כמה הדבר נחוץ, טרם עדכון ההרשאות בהיעיל באופן ברור, שקוף וללא איפה ואיפה.  

  נפש כולל ילדים ותינוקות(.  1,100בעלי הרשאות )אנו ישוב של  2,000למעלה מ בשער הראשי היו 

כלומר, קיימת כמות מכובדת של בעלי הרשאות שאין להם זיקה ישירה לישוב כגון כאלו שגרו בישוב  

 בעבר, קרובי משפחה שאינם גרים באופן קבוע בישוב וכד'.

 

 יכנסו לתוקפן ההרשאות החדשות של השער הראשי.  5.7.2020א' החל מיום 

כל מי שרשום במרשם התושבים ועונה על הקריטריונים הרלוונטיים שבנוהל, תעודכן לו ההרשאה  

יכנס  ת, הרשאת ילדיו 16ים עבור ילדיו מעל גיל שבאופן אוטומטי. מי שביקש פתיחת הרשאה לפשפ

 , עדכנו אותנו.  זוניינים בהרשאה אוטומטית כמורשה לשער הראשי. במידה ואינכם מעו 

שער  ה. במידה ולא מופיע לכם אפליקציית פאל תוכלו לראות באילו שערים אתם מורשים באמצעות 

 . כאן  המצורף למלא את הטופסיש אין לכם הרשאה לשער זה ועל כן  - ראשי ה

 

והישוב משמש כתחנת מעבר. אנו משקיעים מאמץ ניכר    ,מטיילים רבים פוקדים את הנחל,  בימים אלו

  . מחוץ לישוב  שבילים המיועדים ל   אותם דרך הישוב ולנתב    מטיילי הנחלבניסיונות להפחית את כניסת  

 לשם כך עזרתכם חשובה מאוד.  

 יעשו את העבודה:  מספר כללים פשוטים בשימוש בפשפש הנחלעזרתכם בהקפדה על 

נמצאים פיזית במקום או אך ורק עבור קרוב משפחה מדרגה    פתחו את הפשפש רק כאשר אתם  .א

   ראשונה כאשר אינכם נמצאים במקום.

 סגרו אחריכם את הפשפש )במידה והיה פתוח כשהגעתם, סגרו אותו אחרי שתעברו(.   .ב

 ס כי יש מעבר מסביב לישוב. ובמידה ויש מבקרים הנמצאים ליד הפשפשים, הסבירו להם בנימ  .ג

 .052-3344831  -  רבש"ץ היישוב  ,רים נא לדווח באופן מידי לרוני משרדיבשע  הבמידה ויש תקל . ד

 

שבאה עם אחריות.    אישיתזכות  שערים אחוריים בישוב הנה    לפתיחתההרשאה    -חשוב לציין ולהסביר  

באחריותו של כל בעל הרשאה להקפיד על שערים סגורים לאחר שפתח אותם. בעלי הרשאה שלא  

האחריות המוטלת עליהם לגבי השערים האחוריים של הישוב, לא יוכלו להיות בעלי הרשאה    יכבדו את 

 בשערים אלו. 

 

 תודה על שיתוף הפעולה. 

 

 בברכה, 

 שי זיו 

 מנהל אג"מ

https://ctconnect.co.il/forms/form?f=2f76bf720a67e6d32065d58859bb21b3


 שערים לפתיחת הרשאותמתן נוהל 

   24/5/2020: עדכון תאריך  

 מטרה: 
 את נושא מתן הרשאות הפתיחה לשערי הישוב, תוך איזון בין צרכי ביטחון, תפעול ופנאי. מטרת נוהל זה היא להסדיר  
שערים  הישוב ולהקפיד על  לשמור על   אישית של כל בעל הרשאה ה כי ההרשאה לפתוח שערים הנה זכות שבאה עם אחריות.  אחריות ס בבסיס הנוהל עומדת התפי

 . ניסה של אנשים שאינם מורשים להיכנס לישוב ומניעת כ מעבר בהם לאחר סגורים 
 לא יוכלו להיות בעלי הרשאה בשערים אלו.  שערים האחוריים של הישוב לגבי ה  האחריות המוטלת עליהםאת   ושלא יכבד   בעלי הרשאה

 

 שער ראשי: 

 *ת הרשאהפקיע ההרשאהלמתן  התניה ת ההרשאהתקופ הוא בעל הרשאהמי  
 באגודה  תום חברות  רשום במרשם התושבים היותו חבר אגודה  לא מוגבל  חבר אגודה בין אם גר בישוב ובין אם לאו  1

שוכר בית הנחשב תושב קבע בישוב.   2
מי שמתגורר  הנו תושב קבע  –לעניין זה 

באופן קבוע בישוב בהתאם לתקנות מס  
 הכנסה

   .  נמצא במרשם התושבים מבקש ההרשאה  לא מוגבל 
  בעל הבית, חבר האגודה, ביקש זאת עבורו

, אחראי על פעולותיו ושולמו  בטופס הצהרה 
 בגינו מסי הקהילה 

 בישוב  תושבות הקבע תום 

ילדיו של חבר אגודה או של שוכר הנחשב   3
ועד גיל   16תושב קבע בישוב והם מעל גיל 

28    

הילד/ה נמצא במרשם התושבים, ההורה   28עד גיל 
 בטופס הצהרה ביקש זאת עבורו 

 של הילד/ה  28בגיל 

ילדיו של חבר אגודה הגרים עמו בישוב   
 )לרבות בני זוג נשואים(   28והם מעל גיל 

 הילד/ה נמצא במרשם התושבים,   לא מוגבל 
בטופס הצהרה  ההורה ביקש זאת עבורו  

הפסיק להתגורר   ואחראי לדווח ברגע שהילד
 בישוב 

 תום מגורים בישוב 

שוכר יחידת משנה בבית של חבר אגודה   4
 קהילתית 

 נמצא במרשם התושבים,   מבקש ההרשאה  שנה
,  בטופס ההצהרה תחבר האגודה ביקש זא

אחראי עליו ושולמו בגינו מסי הקהילה  
 ם הרלוונטיי

של השנה בה הוגשה הבקשה   31.12 
 להרשאה 

בהתאם   ,של חבר אגודה  קבוע/הבן/בת זוג   5
לבקשת חבר האגודה. הרשאה תינתן לחצי  

שנה ותתחדש בהתאם לבקשת חבר  
 האגודה. 

של השנה בה הוגשה    31.12 וב 30.6 ב ה בקשת חבר/ת האגוד חצי שנה
פקיעה אוטומטית.   חול הבקשה, ת

חידוש יהיה בהתאם לבקשת חבר  
 האוגדה 

 סיום העסקה  לפי רשימת עובדים המתעדכנת לפי הצורך   לא מוגבל  עובדי מפעל חוליות   6

.  בטופס הצהרה בעל העסק ביקש זאת  שנה ספקים ונותני שירותים לעסקים בישוב  7
ההרשאה תינתן  לפי קבוצת זמן בשעות  
 . הפעילות של ספקים ונותני שירותים אלו 

של השנה בה הוגשה  31.12ב 
פקיעה אוטומטית.    חול הבקשה, ת

 חידוש יהיה בהתאם לבקשת העסק. 

 בסיום הסכם השכירות בישוב  עסק יבקש זאת טופס הצהרהבעל ה לא מוגבל  בעלים של עסקים בישוב  8

מוגבל  )עובדים של בעלי עסקים בישוב  9
 בלבד(.   לימי חול

בעל העסק ביקש זאת. הרשאה תינתן   שנה
 פעילות העסק. בהתאם לקבוצת זמן בשעות  

של השנה   31.12בסיום העסקה או ב 
בה הוגשה הבקשה )המוקדם מבינהם(.   

חידוש יהיה בהתאם לבקשת בעלי  
 העסק. 

 תפקיד סיום  לפי רשימת עובדים  לא מוגבל  . עובדי אג"מ / אגש"ח  10



 :ופשפש מטעים נחל פשפש     

 *הרשאהת פקיע ההרשאהלמתן  התניה ת ההרשאהתקופ הוא בעל הרשאהמי  
 היותו חבר אגודה רשום במרשם התושבים  לא מוגבל  ( בין אם גר בישוב ובין אם לאו)חבר אגודה   1

למערכות    אין לו חובותהמשלם מסי קהילה ו
הישוב או שתשלומים אלו משולמים על ידי  

 . גר בישוב  ינו שוכר הנכס במידה וא

 תום חברות באגודה 

שוכר בית הנחשב תושב קבע בישוב.   2
תושב קבע הנו מי שמתגורר   –לעניין זה 

באופן קבוע בישוב בהתאם לתקנות מס  
 הכנסה.   

משלם מסי קהילה   , רשום במרשם התושבים לא מוגבל 
 למערכות הישוב  אין לו חובותו

 תום תושבות הקבע בישוב 

שוכר בית בישוב   או ילדיו של חבר אגודה   3
שנה   16שמלאו להם  , עהנחשב תושב קב 

 .  ומתגוררים בישוב באופן קבוע 

הילד/ה נמצא במרשם התושבים, מתגורר     21עד גיל 
  ההורה ביקש זאת עבורו ו בישוב באופן קבוע 

חשב  תצבא תקופת שירות בטופס הצהרה. 
מגורים באופן קבוע. בדיקת תוקף ההרשאה  

בנוסף,  .  21כל שנה החל מגיל תבוצע ב
לעיל   1+2החלים בסעיפים אותם כללים 

 כלפי הורי הילד. 

 הפסיק להתגורר בישוב כדרך קבע 

שוכר יחידת משנה בבית של חבר אגודה   4
 קהילתית  

חבר  נמצא במרשם התושבים, השוכר  שנה
,  עבורו בטופס הצהרה האגודה ביקש זאת 

אחראי עליו ושולמו בגינו מיסי הקהילה  
 . למערכות הישוב  אין לו חובות ו  הרלוונטים

של השנה בה הוגשה הבקשה   31.12ב 
 להרשאה. 

 תפקיד סיום  ים י לפי רשימת עובדים רלוונט לא מוגבל  בעלי תפקיד אג"מ / אגש"ח  5

 

 : ושער מטעים נחל שער 

 *ת הרשאהפקיע ההרשאה למתן התניה ת ההרשאהתקופ הוא בעל הרשאהמי  
המתגורר  חבר אגודה )אחד מכל בית אב(  1

ועונה על אחד   בישוב דרך קבע 
 הקריטריונים הבאים: 

  מאפשרתתנועה שאינה   מגבלת קיימת  -
 . מעבר דרך הפשפשים

)רק    לבית העלמין  רכוב צורך להגיע  -
   . עבור שער נחל(

מפנה גזם בעצמו לעמדת הגזם שליד   -
 . )רק עבור שער נחל(  בית הקברות

רשום במרשם התושבים. ההרשאה ניתנת   לא מוגבל 
הצהרה על  מכל בית אב ובכפוף ל לאחדרק  

לסגירת השער טרם   ו האישית אחריות
הרשאה  שימוש ב  עזיבתו את אזור השער

ואת  משלם מיסי קהילה . לבדרתה ב למט
    מערכות הישוב. לחובותיו 

עמידתו  אי או    תום חברות באגודה
 בתנאים וההתניות למתן ההרשאה. 

תפקידים ציבוריים  אנשי שירותי חירום או  2
 הדורשים כניסה רכובה לאזור הנחל 

לפי רשימה של גורמי החירום שתיבדק   שנה
 אחת לשנה. 

 סיום תפקיד. 

  מסחרייםספקי שירותים חקלאיים או  3
.  הזקוקים לפתוח את השער לצורך עבודתם 

הגרים באופן קבוע   עסקים   בעלי בנוסף, 

ההרשאה תינתן   בקשת בעלי העסקים.  שנה
לפי קבוצת זמן בשעות הפעילות של  

 ספקים ונותני שירותים אלו. 

 ניתנה ההרשאה.  של השנה בה 31.12



ב ויש להם צורך בשימוש בשער לצורך  בישו 
 . עבודתם

 בעלי תפקיד אג"מ / אגש"ח  5
 מנהלי קהילה / מנהל עסקי / יו"רים  -
יעודיים  י, בטחון ועובדים  אנשי צח"י  -

 מהישוב 

 תפקיד סיום  ים י עובדים רלוונטלפי רשימת  לא מוגבל 

 

 : כללי -  פקיעת הרשאות *

 על אף פקיעת ההרשאה בסעיפים השונים לעיל, פקיעת ההרשאה תתבצע גם במקרים הבאים: 

 מתן הצהרה כוזבת בכדי לקבל הרשאה.   . א

 . למורשה  שימוש בהרשאה שלא למטרה אשר ניתנה, או באופן העלול לפגוע ביישוב  על מנת להכניס לישוב אנשים  ניצול לרעה של הרשאה . ב

תתבצע התראה ראשונה טלפונית. במידה והמקרה יחזור על  במקרה זה,   או פגיעה זמנית או קבועה ביכולת סגירתם.  לאחר מעבר בהם   אי סגירת פשפשים  . ג

 עצמו, תפקע ההרשאה ללא התראה נוספת. 

תתבצע התראה ראשונה טלפונית. במידה והמקרה יחזור על עצמו, תפקע ההרשאה   במקרה זה,לאחר מעבר בו.  נחל אי המתנה לסגירת שער מטעים או שער  . ד

 ללא התראה נוספת. 

 . בקשת חבר אגודה להוציא את בן/בת זוג או ילדיו .ה

 

 : של פשפשים מטעים או בית קברות   פתיחה מרחוק

 . בכל מקרה אחר על בעל ההרשאה להיות נוכח במקום. אך ורק לשערי הפשפש   בן משפחה מדרגה ראשונהר פתיחה מרחוק אפשרית עבו .1
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