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 משתתפים:

 .אתי לוזון, שרי גוראודל אביטן, , מיכל גבע, ארז סגיאן חברי ועד:

 מעין שוורץ סיכמה:

 

 סדר היום והחלטות:

 :דיור מוגן .1

   מהלך הדיון:

 בימים אלו מקודמת תכנית לדיור מוגן בשטח בין בריכת השחייה לתחנת הדלק. .א

 .כרגע נמצאים בידי הועד תשריטי התכנית בלבד .ב

קו הבתים  קומות, המגיעות לגובה 4מהתשריטים עולה כי גובה יחידות הדיור הינו  .ג

 ברחוב עינב.

מהו מס' יחידות הדיור, מהם בתי  -חברי הועד העלו שאלות שונות בנוגע לתכנית כגון .ד

נגישות לשטח, האם  ו,נושא החנייה במקום ובאזור כול העסק שיוכלו לפעול במקום,

 הישוב יקבל חלק מדמי הפיתוח, מיסים ועוד.

 החלטות:

חברי הועד ירכזו שאלות ונושאים להעלאה בפני המועצה וייצא מכתב מסודר בנושא עם 

 .בקשה להבהרה

 

 :תחנת הדלק .2

 מהלך הדיון:

 תחנת הדלק אינה פועלת בימים אלו ובכלל בתקופה האחרונה לא פעלה באופן סדיר. .א

מכיוון שהמקום הינו בבעלות פרטית ואינו קשור לועד המקומי, לועד אין יכולת  .ב

 לשלוט על הנעשה בתחנה.

 

 הוספת מצלמות אבטחה: .3

 מהלך הדיון:

בהמשך לישיבת הועד האחרונה בה חברי הועד ביקשו לקבל הצעות מחיר לתוספת  .א

הפיקוח על וזאת על מנת להגביר את  מצלמות אבטחה נוספות ברחבי הישוב 10של 

 (ICU-)שמרד וחברות  2אודל ומעין ערכו סיורים עם  ,השימוש בשטחים הציבוריים

 .בבקשה לקבל הצעות מחיר

 13)חברה אשר התקינה לפני כשנתיים  ICUכרגע התקבלה הצעת מחיר מחברת  .ב

 (.מצלמות הפועלות עם סים -מצלמות בישוב

הפועלות בשיטת  -שנים מצלמות ברחבי הישוב 5-חברת שמרד )אשר התקינה לפני כ .ג

שידור שונה( טרם שלחה הצעת מחיר. החברה התבקשה לשלוח הצעת מחיר גם 

 לשיטת שידור עם סים.

 בהמשך ייתבצע סיור עם חברה נוספת לקבלת הצעת מחיר שלישית. .ד

 



 
 :החלטות

 ואיתור מקור תקציבי. הצעות מחיר 3הועד יקבל החלטה לאחר שיהיו בידיו 

 

 :פעילות הצופים .4

 מהלך הדיון:

חברי הועד ביקשו לקבל מהצופים בכל תחילת שנת פעילות, את צפי הפעילויות  .א

 .להורים השבטיות המתוכננות ואת העלות המשוערת

 תתקיים פגישה עם רכזת השבט והדרג המתנדב לדיון בנושא. .ב

 

 למניעת חנייה על המדרכות: מחסומים .5

 מהלך הדיון:

בהמשך להחלטה ו לאור זלזול חלק מהתושבים והפיכת המדרכות לחניה פרטית .א

מישיבה קודמת בה דובר על בדיקה להצבת מחסומים למניעת חנייה על המדרכות 

מעין בדקה מול המועצה ונמסר שאין צורך בהחלטת ועדת תנועה בנושא כמו כן אין 

 למעבר חופשי של עגלות וכסאות גלגלים.מגבלה לשים מחסומים כל עוד נשמר מרחק 

מור ומעין ערכו סיור ברחובות הישוב וסימנו נקודות להתקנת מחסומים, מעין  .ב

 10-עמודים לחסימה וכן כ 30-סימנה את הנקודות על מפת הישוב וכרגע נדרשים כ

 גדרות ליד מעברי חציה.

  .הצעות מחיר 3הוגשו  .ג

 החלטות:

 אש"ח. 15-העלות המשוערת של הפרוייקט הינה כ .א

 .מעין תערוך את המפה עם כל הסימונים המדוייקים .ב

מספר מדוייק של עמודים וגדרות, הועד ימצא מקורות מהתקציב לאחר סיכום  .ג

 למימון הפרוייקט.

 

 :הסכם לשימוש במבנה מוזיקלי .6

 מהלך הדיון:

 שנוסח ע"י המועצה נמסר לחברי הועד.הסכם לשימוש במבנה מוזיקלי, כפי  .א

 חברי הועד יעברו על ההסכם ויעלו נקודות לדיון מול המועצה. .ב

 החלטות:

, מעין תרכז את ןחברי הועד ישלחו למעין את כל הנקודות שלדעתם יש מקום לדון עליה

 הנקודות לכדי מסמך אחד ואודל יעלה אותו מול המועצה.

 

 תאורה במגרשי הספורט: .7

 הדיון:מהלך 

בעבר השליטה בתאורה במגרשי הספורט נעשתה ע"י בקר, עקב הפסקות חשמל  .א

כך שכיום התאורה דולקת כל שעות  וקפיצות חשמל מרובות הבקר נהרס שוב ושוב

 .הערב ועד חצות גם כאשר אין שימוש במגרשים



 
ארז מציע להתקין במקום מפסק חיצוני להדלקה מבוקרת של התאורה המוגבלת  .ב

 בזמן.

 שעות הדלקת התאורה יותאמו לשעון קיץ .ג

 החלטות:

 אודל ישוחח עם אבנר קריטי, חשמלאי המועצה על הנושא ויבקש הצעת מחיר.

 

 :ניקיון .8

 מהלך הדיון:

 חברי הועד הביעו את אי שביעות רצונם ממצב הניקיון בישוב. .א

ואינם  כלליםמכבדים את ה ניתנו דוגמאות רבות של  מצבים בהם התושבים אינם  .ב

מנסים לשמור על ישוב נקי כמו אי איסוף אחר גללי הכלבים, הוצאת גזם או פסולת 

 שלא במועד וכו'.

 החלטות:

אודל ומעין ישוחחו עם מנהל חברת הניקיון בישוב ויבדקו אפשרות להוספת עובד ניקיון 

 כמו כן, תיבדק האפשרות לאחד בין חברת הניקיון לחברת הגינון. נוסף.

 .מתבקשים לכבד את הכללים ולשמור על ניקיון ונראות הישובהתושבים 

 

 :החלפת דשא סינטטי .9

 מהלך הדיון:

התבצעה ביקורת של המועצה בגני השעשועים מבחינת תקינות מתקנים ובטיחות  .א

 השטח.

 התקבלו מספר ביקורות לביצוע תיקונים: .ב

 .הוחלף מתקן בגנ"ש הגפן ויש לתקן שם גם את הדשא הסינטטי 

 .יש לתקן/ להחליף ספסלים בגנ"ש יונתן ובגנ"ש הגפן 

 עלות החלפת הדשא הינה   -הדשא בגינת יונתן אינו שמיש יותר ויש להחליפו

 אש"ח וחובה לבצע זאת כי אחרת לא ינתן למקום אישור בטיחות 70-כ

 .ויאסר השימוש במתקנים

 החלטות:

 חברי הועד הביעו את הסכמתם לתיקון הנדרש בגינת יונתן. הכסף ילקח מהתב"ר. .א

 יאשר למועצה להתחיל בפרוייקט.אודל  .ב


