
 
 

 פרוטוקול ישיבת ועד

 17.06.2019תאריך: 

 , מור ניצני.מיכאל בסנובאודל אביטן, ארז סגיאן, ליאת דישון, שרי גור, חברי ועד נוכחים: 

 : ענבל לב שריג, רונן בן משה, מיכאל בינאורי.חברי ועדת ביקורתבהשתתפות 

 מזכירת היישוב מעין שוורץ סיכמה:

 

 סדר היום והחלטות:

 :גינה קהילתית .1

 .רני דישון :בהשתתפות

 :והחלטות מהלך הדיון

את פרוייקט תרומה לקהילה של בני מצווה, השנה הועלה רעיון של הקמת רני הציג  .א

גינה קהילתית. רני הדגיש את המטרה החברתית והערך החיובי שבפרוייקט כמו כן 

 .הודגש כי זהו פרוייקט ארוך טווח

רני דישון ערך סיור עם אביב כרמי, למציאת מקומות אפשריים לגינה כזו. נמצא  .ב

 שטח בסמוך לטיילת העליונה. 

טרם נבדק האם ניתן להקים בשטח גינה כזו )מבחינת בעלות על השטח( וכן טרם  .ג

 נבדק הפן הכלכלי לתכנית.

ט וכן חברי הועד בירכו על התכנית. הוצע כי האוכלוסיה הותיקה תשולב בפרוייק .ד

 שהתכנון יהיה קהילתי.

חברי הועד ביקשו לקבל נתונים נוספים )כמופיע בסעיף ג'( וכן להתחיל בתכנון מסודר  .ה

 לפרוייקט.

 

 : צמחייה מאחורי רח' עינב .2

 :והחלטות מהלך הדיון

 הצמחייה מאחורי רח' עינב נגזמה, 23.06.2019בעקבות החלטת הועד בישיבה מיום  .א

הרח' התרעמו על ביצוע הפעולה. חברי הועד עומדים חלק מתושבי . באופן מסיבי

 אחרי החלטתם.

 בשבועיים הקרובים יטופל הגזם שהושאר במקום. .ב

 

 :תאורת גינת יונתן .3

 :והחלטות מהלך הדיון

הוא מצא שהאזורים המרוחקים   .חבר הועד, מיכאל בסנוב, ערך סיור בגינת יונתן .א

 מהכביש חשוכים.

מיכאל יבדוק מול החשמלאים, קבלני המועצה, היתכנות להתקנת פרוג'קטורים  .ב

 לתיגבור התאורה במקום.

 

 : שילוט על בתי תושבים .4

 :והחלטות מהלך הדיון



 
בבדיקה שנערכה בקרב ישובים אחרים נמצא כי המימון לקביעת שלטים מומן ע"י  .א

 ועד האגודה או ע"י התושבים. 

שכזה בבית חשמונאי ועל כן הועד לא יפיק שלטים  כרגע אין תקציב למימון שילוט .ב

 מעין אלו.

 

 : צמחייה בצופים .5

 :מהלך הדיון והחלטות

 .אביב כרמי גזם עם חרמש מה שניתן

 

 :בנוגע לניקיון הואדיבירור ועדת ביקורת  .6

  מהלך הדיון והחלטות:

באוזני חברי  חלטותהחברי הועד העלו את השתלשלות העניינים ואת דרך קבלת ה .א

 ועדת ביקורת.

 חברי ועדת ביקורת קיבלו לידיהם את החומרים שביקשו. .ב

 ועדת ביקורת תפרסם את מסקנותיה לגבי האירוע בזמן הקרוב. .ג

 

 :תיקון תשתיות .7

 מהלך הדיון והחלטות:

 חברי הועד החליטו להכניס לעבודה את הקבלן שסיפק ביטוח.

 

 :תיקון מגרש הטניס .8

 מהלך הדיון והחלטות:

 שניהם טוענים שיש לבנות מגרש חדש. -נעשתה פנייה לשני קבלנים .א

חברי הועד מבקשים לקבל חוות דעת של יועץ קרקע/קונסטרקטור לחיזוק הקרקע  .ב

 במקום ומניעת גלישות אדמה לכיוון הטיילת.

 רק לאחר קבלת החוו"ד ניתן יהיה להמשיך בבחירת קבלן לביצוע העבודות. .ג

 

 :מבנה לדואר .9

 והחלטות:מהלך הדיון 

התכנון היה  אש"ח. 30-40-הערכת עלות התקנת מבנה יביל לשימוש הדואר הינה כ .א

 למקמו באזור מבנה הצופים.

 רשות הדואר תשתתף בעלות שיפוץ והתאמת המבנה לשימוש. .ב

חברי הועד  העלו נקודה להתייחסות והיא ריחוק מבתי התושבים המתגוררים באזור  .ג

 .כרמיםם בשכונת הותיק כמו גם ריחוק מבתי התושבי

ההשתתפות של רשות הדואר חברי הועד מתנגדים באם לא יהיה שינוי מבחינת גובה   .ד

 להקמת מבנה חדש לדואר בישוב עקב העלות הגבוהה והמיקום המרוחק.

 

 מכרז ניקיון: .10

 מהלך הדיון והחלטות:



 
 ליאת דישון הכינה מכרז חדש, חברי הועד התבקשו להעביר הערות לגביו. .א

 מול המועצה מה נדרש להוצאת המכרז.יש לבדוק  .ב

 לאחר גיבוש המכרז יש לקבוע סיור קבלנים. .ג

 

 

 גינת כלבים: .11

 מהלך הדיון והחלטות:

אש"ח )גידור  40הערכה מינימלית לעלות הפרוייקט:  -מור ניצני בדקה את הנושא .א

 שילוט, מים וכו'(, הערכה זו אינה כוללת תחזוקה.

תחזוקה גבוהות, כרגע הנושא נדחה ואינו יקודם עקב עלויות הקמה וצפי עלויות  .ב

 לביצוע.

 

 


