
 
 

 פרוטוקול ישיבת ועד

 20216.002.תאריך: 

 משתתפים:

 מור ניצני, אתי לוזוןבן יוסף, ארז סגיאן, אודל אביטן, שרי גור, מיכל גבע, טל  חברי ועד:

 מעין שוורץ סיכמה:

 

 סדר היום והחלטות:

 :חוק השמירה .1

   מהלך הדיון:

המועצה אישה במליאת המועצה את חוק העזר לשמירה בישובים שביקשו שמירה,  .א

 החוק יפעל רק לאחר החלטת ועד מקומי שאושרה לו תוכנית שמירה.

מצלמות, שערים, סייר  -למ"ר לשנה. ומיועד לצרכי שמירה כגון 5.06הסכום הינו  .ב

 רכוב.

עות מחיר לסייר רכוב אודל אביטן ביצע בירורים מול מספר חברות שמירה וביקש הצ .ג

 שיערוך סיורים בישוב כל הלילה. 

בשנה בה לא נוצל התקציב השנתי שנגבה עבור השמירה, ההגבייה בשנה שלאחר מכן  .ד

 תהיה נמוכה יותר.

  :ותהחלט

 אודל אביטן ידאג להכין תכנית מסודרת לשמירה בישוב, אשר תוצג לתושבים. .א

לקבלת החלטה האם להחיל במזכירות הישוב,  בזמן הקרוב יתקיים משאל תושבים .ב

 את חוק השמירה בבית חשמונאי.

 

 העלאת שכירות המועדון: .2

 .₪( 300הועלתה הצעה לעלות את דמי שכירות המועדון )כיום  מהלך הדיון:

 הנושא יועלה שוב לדיון לאחר שיפוץ המועדון.החלטה: 

 

 שיפוץ המועדון: .3

  מהלך הדיון:

 מספר הצעות מחיר מקבלני שיפוצים.הובאו ע"י חברי הועד  .א

אודל בירר עם הקבלנים האם יש להם מסמכים נדרשים )רשיון וביטוח(, ונמצא  .ב

 שהקבלנים אינם מורשים.

 החלטות:

לבדוק מול הקבלן האם יש לו את כל המסמכים הנדרשים בטרם תאושר לו  ובהח .א

 העבודה. יש לבקש שיציג את כל המסמכים הנדרשים.

 מיכל גבע, מור ניצני ואודל אביטן יפעלו להבאת קבלן מורשה לשיפוץ המועדון. .ב

 

 פתרון הנדסי לעשבייה בגבעה: .4

 מהלך הדיון:



 
פעמיים בשנה לפחות, מדי שנה, הועד המקומי מכניס לגבעה באזור הותיק של הישוב  .א

 את הגינון וכן שופל ובובקט להורדת העשבייה הגדלה פרא במקום.

 . מציע למצוא פתרון קבוע יותר בהוצאה חד פעמית גדולה אודל אביטן .ב

אודל ישוחח עם שמואל הררי, מנהל מחלקת תשתיות במועצה למציאת פתרון  החלטה:

 ישים וקבוע במקום.

 

 פריסת תשתית אינטרנט בישוב: סיבים אופטיים: .5

 מהלך הדיון:

הציג בפני חברי הועד את האופציות העומדות לפריסת תשתית סיבים אופטיים  אודל

 בישוב:

סדר גודל של  -להמתין שהמועצה תצא למכרז ויבחר זוכה -באמצעות המועצה .א

 כשנה~.

התקשרות עצמאית עם חברה אשר תפרוס את התשתית ותחבר  -באופן עצמאי .ב

 עלות עו"ד לעריכת חוזה.את הבתים שיבחרו. הועד לא יישא בעלויות. מלבד 

 החלטות:

 חברי הועד יאתרו עו"ד המתמחה בנושא ויבקשו הצעת מחיר לעריכה וליווי הנושא.

 

 נמלי אש: .6

 מהלך הדיון:

המועצה לא מרססת נמלי אש באופן רגיל, אך הישוב קיבל אישור לבצע ריסוס  .א

 דונם. 25ע"י מדביר  חיצוני )לא המדביר המועצתי(והמועצה תממן ריסוס של 

 הועד שריין בתקציב סכום לריסוס והוא יישא בעלות ריסוס של שטחים נוספים. .ב

במקביל לריסוס בשטחים הציבוריים, התושבים ייקראו לרסס בשטחים  .ג

 הפרטיים.

 החלטות:

 .מציאת מדביר המתמחה בריסוס נמלי אש .א

 קבלת הצעת מחיר לרכישת חומרי הדברה עבור התושבים. .ב

 משותף בשטחים הציבוריים והפרטיים.תיאום מועד לריסוס  .ג

 

 מכרז ניקיון: .7

 מהלך הדיון:

עם סיום המכרז התכנסה ועדת מכרזים לשיקלול ציון לחברות שניגשו למכרז. ועדת  .א

 כחברה הזוכה במכרז. בע"מ מכרזים המליצה להכריז על חברת א.ג.גולדקלין

ובהצבעה שנערכה בקרב חברי  המקומי ועדחברי ההמלצת ועדת מכרזים הועברו ל .ב

לצת ועדת מכרזים וחברת א.ג.גולדקלין בע"מ הוכרזה כזוכה הועד התקבלה המ

 במכרז הניקיון.

שטענה כי  מחברת אשטלפירסום החברה הזוכה א.ג.גולדקלין, התקבלה תלונה עם  .ג

 הקבלן הזוכה אינו עומד בתנאי המכרז.

 ו כלא מוצדקות.ונמצא טענות החברה נבדקו .ד



 
 :החלטה

 הועד המקומי מכריז על חברת א.ג. גולדקלין בע"מ כזוכה במכרז הניקיון. 

 

 

 העברת הגבייה לועד המקומי: .8

 מהלך הדיון:

עלות תוכנת  -הוצגו בפני חברי הועד המשמעויות הכלכליות של העברת הגבייה ליישוב

 .100%ל משרת מזכירת הישובאחוזי הנהלת חשבונות, שכ"ט מנהל חשבונות והגדלת 

  חלטה:ה

 ..חברי הועד מסכימים עקרונית שיש לעלות את אחוזי משרת המזכירה .א

חברי הועד ביקשו לבדוק עלויות נוספות )גביה באשראי אונליין, הוצאות עו"ד( בטרם  .ב

 יקבלו החלטה באם להעביר את הגבייה לישוב.

 

 הצבת שלטים לאיסוף אחר כלבים: .9

 מהלך הדיון:

שלטים המזכירים לבעלי הכלבים לאסוף את גללי מספר תושבים פנו בבקשה להציב 

 כלביהם.

  החלטה:

חברי הועד המקומי אינם מוצאים שישנה סיבה להציב שלטים מעין אלו שכן אמור להיות 

יחד עם זאת הועד יפנה ליחידה  ברור לתושבים שיש לאסוף את צואת הכלבים.

 הסביבתית במועצה בבקשה לשליחת פקחים שיכפו את הנושא.

 


