
 
 

 פרוטוקול ישיבת ועד

 20.05.2020תאריך: 

 , מור ניצני, איתן כוחי, טל בן יוסףאודל אביטן, ארז סגיאן, שרי גורחברי ועד נוכחים: 

 ענבל לב שריג נציגת ועדת ביקורת:

 מעין שוורץ סיכמה:

 

 סדר היום והחלטות:

 :חילופים בועד .1

 :מהלך הדיון

 בועד ובמקומו נכנס לתפקיד, איתן כוחי.חבר הועד, מיכאל בסנוב, התפטר מתפקידו  .א

 חברי הועד הודו למיכאל על התנדבותו ואיחלו לו בהצלחה בהמשך דרכו. .ב

 חברי הועד בירכו את איתן על הצטרפותו לועד המקומי. .ג

 

 :מצלמות .2

 מהלך הדיון:

 13)בנוסף לנוספות מצלמות אבטחה  13בימים אלו מושלמת התקנתן של  .1

 מצלמות קיימות(.

 המצלמות ממוקמות בשטחים ציבוריים: גני השעשועים, מרכזי מיחזור וכו'.  .2

בימים הקרובים יוצבו שלטים במרחב המתריעים על המצלמות )"אזור זה  .3

 מצולם"(.

צפייה במצלמות ובהקלטות תעשה אך ורק באישור משטרה ותועבר אך ורק  .4

 לידיה.

 

 :ביטוח .3

 מהלך הדיון:

היישוב והיא כוללת מעתה ביטוח מבנה המועדון, הוגדלה פוליסת הביטוח של  .א

 וביטוחים נוספים.

 לשנה.₪  2000-התשלום עבור הפוליסה עלה בכ .ב

 חברי הועד הצביעו פה אחד בעד הגדלת הפוליסה. סיכום:

 

 :ניקיון שטחים פתוחים .4

 מהלך הדיון:

 שטחים פתוחים= השטחים העוטפים את רח' יוחנן, שמעון, יונתן ויהודה המכבי. .א

בשנה שעברה נוקה השטח מפסולת גושית וכעת הניקיון יכלול שיטוח והוצאת  .ב

 העשבייה שגדלה במקום.

העבודה תחל מיד לאחר קבלת ההצעות  -הצעות מחיר לניקיון השטח 3יש לקבל  .ג

 ובחירת ההצעה הטובה ביותר.

 



 
 :ניקיון השטח בין הבריכה לתחנת הדלק .5

 מהלך הדיון:

 השטח הינו שטח פרטי, בעל הקרקע מחוייב לנקותה מפסולת ומעשבייה. .א

אודל אביטן פנה ליזם המחזיק בשטח בבקשה לנקות את המקום. הובטח לו כי הדבר  .ב

 יעשה בשבועות הקרובים.

 

 :ציליות בגני השעשועים .6

 מהלך הדיון והחלטות:

מעל גני השעשועים,  ציליות 2בסערה שהתחוללה בחודש מרץ האחרון נקרעו לגמרי  .א

 האחת מעל גן השעשועים שסמוך למבנה הצופים והשניה בגינת יונתן.

 הצעות: האחת, מחברה פרטית והשניה מהמועצה, כהוצעת תב"ר. 2התקבלו  .ב

 הועלה להצבעה שימוש בכספי התב"ר להתקנת הציליות. .ג

 סיכום:

 התב"ר.פה אחד את הוצאת התקציב להתקנת הציליות מכספי חברי הועד אישרו 

 

 :שדרוג גני השעשועים .7

 :מהלך הדיון

 התקציב לשדרוג גני השעשועים יילקח מיתרת כספי התב"ר. .א

 אודל אביטן יגיש לאישור הועד הצעות מחיר לשדרוג. .ב

 

 :שיפוץ המועדון .8

 מהלך הדיון: 

 יש לרשום מפרט לשיפוץ ולבקש הצעות מחיר. .א

 מור ניצני ומיכל גבע יטפלו בנושא. .ב

 .נדרש להתקין מזגן עיליללא קשר לשיפוץ  .ג

 נדרש לקבל הצעות מחיר. -חברי הועד אישרו התקנת מזגן עיליסיכום: 

 

 :מכרז ניקיון .9

 נדרשים תיקונים קלים לקראת הוצאת המכרז. מהלך הדיון:

 

 :הוצאת הודעות לתושבים .10

 :מהלך הדיון

 הוחלט כי חברי הועד אינם עונים/ מגיבים/ שולחים הודעות בקבוצות הוואטסאפ .א

 השונות. 

כל ההודעות לתושבים יוצאו ע"י מעין באמצעות אמצעי המדיה השונים )קב'  .ב

 וואטסאפ רשמיות, קהילנט )הוצאה גם במייל(, פייסבוק וכו'(.

 

 :ריסוס .11

 מהלך הדיון: 



 
השטחים הציבוריים וכן השטחים העוטפים את היישוב מרוססים ע"י המועצה באופן  .א

 שוטף.

מים עומדים או ריבוי יתושים/ זבובים, יש להודיע באם קיימת נקודה בה ישנה  .ב

 למוקד המועצה על מנת שיטפלו במפגע.

התקבלה תלונה על ריבוי קרציות באזור הטיילת התחתונה: מעין תפנה למדביר  .ג

 המועצה בבקשה להיכנס לשם ולרסס.

 


