
 

 5.2.2018פרוטוקול ישיבת ועד מיום  
 משתתפים: אופיר כורזים, רפא וייל, צבי גבע, יפעת כפרי, מעין שוורץ

נושא  ס'מ
 לדיון

 טיפול החלטה פירוט

חוזה  .1
ניקיון עם 

חברת 
 גולד קלין

שהתקיימה בשבוע בהמשך לפגישה 
שעבר עם מנהל חברת גולד קלין, מר 

 אייל גולדנברג הוחלט:
יוסב חברת גולד קלין ההסכם עם  .א

 לשמה החדש של החברה.

  .ב

עובדי הועד ישמיש את שעון הנוכחות ו
 מדי בוקר. הניקיון יחתימו שעון

 אופיר כורזים 
 מעין שוורץ

מועדון  .2
 הישוב

 יש לצבוע את המועדון  .א

ווים לצורך תליית יש לתלות  .ב
 קישוטים

פעילות שתבוצע בפיקוחו של אופיר עם 
חניכי הצופים בשבוע שבו חל "יום 

 המעשים הטובים"
 יש לתאם מול יהודית

 אופיר כורזים

ריהוט  .3
 רחוב

 ריהוט הרחוב הנדרש:  .א
 2 .ספסלים בסמוך לגני הילדים 

 אשפתונים שיפוזרו ברחבי היישוב 

  הבצירמחסומי רכב לגינה ברחוב 

התקבלו הצעות מחיר עבור ריהוט  .ב
 הרחוב הנ"ל

יערך בירור מול ליאת פרמון  .א
מהמועצה לגבי ספקים של המועצה 
לריהוט רחוב מסוג זה ותעשה 

 השוואת מחירים.

הסכומים שהוסכמו ע"י הועד   .ב
 להשקעה בריהוט רחוב הינם:

  לספסל.₪  1500עד 

  לאשפתון₪  1000עד 

ייבדק כמה מחסומים נדרשים:  .ג
 ₪. 700-כום למחסום יעמוד על כהס

 מעין שוורץ

הברזיות ברחבי הישוב אינן תקינות  .א ברזיות .4
 .ונדרשה בדיקה להחליפן או לתקנן

התקבלו מס' הצעות מחיר לברזיות   .ב
 חדשות

צבי גבע ואופיר כורזים יעבירו  .א
טלפון של איש מקצוע לבדיקת 
הברזיות ולקבלת הצעת מחיר 

 לתיקון.

למגרשי הספורט הברזיות בסמוך  .ב
יוחלפו בברזיות חדשות, אחת 
הברזיות תהיה עם מנגנון קירור 

 )הברזייה הקרובה למקור חשמל(.

יש לבדוק מול החברה שתספק את  .ג
הברזיות אפשרות לתיקון הברזיות 

 האחרות.

₪.  20,000סעיף זה מתוקצב ב .ד
ברזיות  2הכולל רכישה של 

חדשות+ תיקון של הברזיות 
 האחרות.

 צבי גבע
 אופיר כורזים

 מעין שוורץ

תיקוני  .5
 תשתיות 

נדרש לתקן ולשדרג תשתיות כגון 
 מדרכות, אבני שפה, ערוגות וכו' 

מעין תערוך סיור מדוקדק  .א
ברחבי הישוב, בו יתועדו 
המקומות הדרושים תיקון וכן 

 הערכה של גודלם.

ייכתב מסמך מקיף המפרט  .ב
 -את הדרישות לתיקון

 הדרישה, תנאי תשלום, נספח
 טכני וכו'

יוזמנו אנשי מקצוע לסיור  .ג
באזורי התיקונים הנדרשים 

 על מנת שיגישו הצעות מחיר

 מעין שוורץ
 בליווי חברי הועד

שופר סל  . 6
ביישוב 
 הותיק

עם כניסת שופר סל לסופר ביישוב 
הותיק, ישלח לבעלים מכתב מטעם 
הועד המבקש לשדרג את הנראות של 

 מעין שוורץ 



 

 
 

 
 
 
 

 

 המבנה.
עמוד  .7

תאורה 
נוסף 

בגינת 
 יונתן

התקבלה תלונה שחשוך בכניסה לגינת 
יונתן מכיוון רח' אלעזר )בסמוך 

 למוזיקלי(

ייבחן באם נדרש שידרוג התאורה 
 במקום 

 צבי גבע

זיהום  .8
אוויר 

ממפעלי 
 נשר

בעקבות פירסומים שונים על זיהום 
אוויר ממפעלי נשר, יש התארגנות של 

 מספר ישובים לבדיקת הנושא

 אופיר כורזים המשך טיפול


