
 
 

 פרוטוקול ישיבת ועד

 20214.002.תאריך: 

 משתתפים:

 בן יוסף, ארז סגיאן, רמי מיכאלהאודל אביטן, שרי גור, מיכל גבע, טל  חברי ועד:

 מעין שוורץ סיכמה:

 

 סדר היום והחלטות:

 :עשבייה בשטחים הפתוחים .1

כבכל שנה יש "להוריד" את העשבייה שגודלת פרא בשטחים הפתוחים   מהלך הדיון:

 בקרבת בתי התושבים.

חברי הועד אישרו להפעיל את הקבלן שביצע את לאחר קבלת הצעת מחיר,  ה:החלט

 העבודה בשנה שעברה לביצוע העבודה גם השנה. הוא יחל בעבודתו בימים הקרובים.

 

 :ניקיון מכרז .2

 מעטפות. 5למסירת מעטפות המכרז, הוגשו היום היה המועד האחרון  .א

 תתקיים פתיחת מעטפות המכרז. 20:00, בשעה 25.04.2021ביום ראשון,  .ב

 מעין תוציא זימון לכל מגישי המכרז וכן יתלה שלט בכניסה למבנה המזכירות. .ג

 

 שימוש בתב"ר: .3

 :2021אודל אביטן עידכן את חברי הועד על הוצאות התב"ר לשנת 

 תיקון מגרש הכדורסל והשמשתו לפעילות בטוחה. .א

 הצללות גני השעשועים בגינת יונתן וגינת הגפן. .ב

 התקנת דשא סינטטי בגינת יונתן ובשטח הכדורשת )בסמוך למגרש הטניס(. .ג

 

 קירוי מגרשי הטניס והכדורסל: .4

חברי הועד עודכנו כי קיימת בעיה משפטית הקשורה לבעלות על שטח המגרשים ועל כן 

 נושא קירוי המגרשים מתעכב עד לבירור סופי במועצה.

 

 :פריסת רשת אינטרנט פרטית .5

פגישות שערך עם חברות שמתקינות סיבים אודל אביטן עידכן את חברי הועד ב .א

, הנושא נמצא עדיין /הוטאופטיים. חברות אלו משתמשות בתשתית הקיימת של בזק

 במהרה ולהיכנס לעבודה.בתהליכי בדיקה מתוך כוונה לסיים את הבדיקות 

המועצה בודקת היתכנות להתקנה מטעמם ובעזרתם אך הנושא נמצא רק בבדיקת  .ב

הועד המקומי גם אודל מקדם את הנושא בשם היתכנות ועלול להימשך זמן רב ועל כן 

 באופן עצמאי.

 

 בריכה: .6

 נמצא זכיין לבריכה והיא תחל בפעילות באמצע חודש יוני.



 
 

 נמלי אש: .7

 יתקיימו סבבים נוספים. -בריסוסהמועצה החלה  .א

מעין תשוחח עם מדביר המועצה ותארגן מבצע הדברה משותף של המועצה בשטחים  .ב

הציבוריים ושל התושבים בשטחים הפרטיים. תבדק אפשרות שתושבי הישוב ירכשו 

ויעברו הסבר כיצד להשתמש בשטחים דרך המדביר את חומרי ההדברה הנדרשים 

 הפרטיים.

 

 המועדון:שיפוץ  .8

באחריות מיכל  -אש"ח לצביעת המועדון ותליית לייסטים 15חברי הועד אישרו סכום של  

 גבע להוציא לפועל.

 

 גינת כלבים: .9

מ'+ גדר  20*10אש"ח להקמת גינת כלבים שתכלול: שטח בגודל  16אושר סכום של 

 ספסלים. 2מ'+שער כפול. בשטח יפוזר גזם מרוסק ויוצבו  1.8בגובה 

 

 תשתיות: .10

 לתיקוני תשתיות שיכללו: ₪  16,500מאושר סכום של 

תיקון גדר היקפית של גן השעשועים הסמוך לצופים, תיקון גדר מגרש הטניס, תיקון גדר 

מגרש הכדורסל, הקמת גדר בין מגרש החנייה של הבריכה למגרש הכדורשת והתקנת 

 פרספקט בתחנות ההסעה.

 

 תאורה: .11

 2ברת אלמור שהתקינה את תאורת הלד בישוב, יש הסתיימו התשלומים לח מהלך הדיון:

 אפשרויות לקבלת השירות על התאורה:

 שירות ותכולת מור שהתבקשו לתת הצעת מחיר להסכםהתקשרות עם חברת אל .א

 ההסכם )מה כלול בהסכם(.

 פנייה לחשמלאי פרטי. .ב

 לאחר קבלת ההצעת מחיר מחברת אלמור, חברי הועד יקבלו החלטה. החלטה:

 

 גבייה: .12

עד כה גביית מסי הועד המקומי התבצעה ע"י המועצה והועד המקומי שילם  מהלך הדיון:

. בימים אלו נשקלת האפשרות להעברת גביית מסי הועד המקומי כפי 7%עמלה בגובה 

 שנעשה בשאר הישובים.

 מעין בודקת את משמעות הדבר מבחינה לוגיסטית וכלכלית.

להעביר את הגבייה לידי הועד המקומי, בהתאם לממצאי הבדיקה יוחלט באם  החלטה:

 משרה. 100%ובתוך כך לעלות את המשרה של מזכירת הישוב ל

 

 



 
 סיירת הורים: .13

 בעקבות ריבוי מקרי השימוש באלכהול רמי מיכאלה ביקש להקים "סיירת מהלך הדיון:

 הורים" בישוב.

וכן : מעין תבדוק עם מחלקת נוער במועצה את הדרכים להקמת סיירת כזו החלטה

 תבקש את סיועם בהקמה ובהדרכת ההורים המתנדבים לסיירת.

 

 חלוקת הישוב לסיורי תשתיות: .14

לחלוקת הישוב לחלקים בהם חברי הועד  GOVMAPרמי מיכאלה הציג את השימוש ב

יוכלו לסייר ולסמן מפגעי תשתית ובטיחות. המידע ירוכז ותושבים אשר ירצו להשתתף, 

  יפול במפגע.אצל מעין וישלח גורם מתאים לט

 

 ישיבת ועד מקומי עם הנהלת המועצה: .11

תתקיים ישיבה של הועד המקומי עם הנהלת המועצה. לקראת  9.5.2021ביום ראשון, 

 הדיון מעין תכין מצגת שמרכזת את הנושאים לדיון בישיבה:

 רובדי-חלוקת תפקידים בשלטון הדו .א

 כיכר בכניסה לרח' הגפן. .ב

 פינוי פחים. טיפול בפינות המיחזור+ תיגבור .ג

 יישוב סוגיית מגרשי הספורט )ומתן אפשרות לקירוי המגרשים(. .ד

 השתתפות המועצה בהחזרי הניקיון. .ה

תחבורה ציבורית: תיגבור התחבורה הציבורית אל ומהישוב וכן הקמת מערך הסעות  .ו

 לחיילים.

 הקמת סקייטפארק. .ז

 הגדלת החזר הארנונה לועד המקומי. .ח

 

 

 

 

 

 


