
 
 

 פרוטוקול ישיבת ועד

 23.06.2019תאריך: 

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

 מזכירת היישוב מעין שוורץ סיכמה:

 

 סדר היום והחלטות:

 :הוספת מצלמות .1

 .ICUאסף אבנעים, נציג חברת  :בהשתתפות

 :והחלטות מהלך הדיון

לנוכחים מצגת ובה פירוט המצלמות הקיימות כיום ביישוב ולאחר מעין שוורץ הציגה  .א

 מכן פירוט המצב הרצוי.

הגיש הצעת מחיר להתקנת מצלמות נוספות בישוב ופירט את  ICUנציג חברת  .ב

 הנתונים הטכניים, השירות והתפעול שחברתו מציעה.

 ארז סגיאן יבדוק המלצות על החברה מול ישובים העובדים מולה. .ג

 

 : חברי ועד בישיבותנוכחות  .2

 :והחלטות מהלך הדיון

נוכחות של חברי עקב היעדרויות חוזרות של חלק מחברי הועד, אודל אביטן הציג את  .א

. כמו כן אודל ציין את בישיבות ועד המקומי במהלך חצי השנה האחרונה הועד

 הנהלים לגבי היעדרות מישיבות ועד. 

יוציא מכתב לחברי הועד עם פירוט השתתפותם בישיבות וכן פירוט הנהלים  אודל .ב

 כמצויין בחוק.

 

 :השלכת פסולת .3

 בהשתתפות: זהבה אוזמן

 :והחלטות מהלך הדיון

 התושבת תיארה מצב בו ישנה השלכת פסולת וגזם מול הבית שלה. .א

 הועד יציב שלט האוסר על השלכת פסולת/ גזם במקום זה. .ב

 

 : במקביל לבתי רח' עינב -צמחייה בטיילת .4

 :והחלטות מהלך הדיון

עד כה הצמחייה בטיילת הסמוכה לגדרות בתי תושבי רח' עינב היתה נגזמת אחת  .א

לכמה חודשים, בעקבות פניות של תושבים החוששים מנחשים ועלות התחזוקה 

מטרים בין בתי  1-2הרבה הנדרשת במקום הועלתה הצעה ליצור חיץ בין של 

 ה.התושבים לצמחי

חברי הועד דחו את ההצעה לעקור את הצמחיה. חברי הועד אישרו גיזום מסיבי של  .ב

 הצמחייה. 

 אודל אביטן יתדרך את צוות הגינון. .ג



 
 

 : התאורה בגינת יונתן .5

 :מהלך הדיון והחלטות

 התקבלה תלונה מתושב האזור על אי תאורה מספקת בגינת יונתן. .א

מיכאל בסנוב יערוך סיור לילי במקום הועד ביקש לבדוק את גודל הבעיה במקום.  .ב

 ויבדוק את העניין.

 במידת הצורך יגבירו את עוצמת התאורה במקום. .ג

 

 :מיספור בתי התושבים .6

 מהלך הדיון והחלטות:

 .לפי החוק האחריות על שילוט ותאורת הבתים הינה על התושבים .א

 .מעין שוורץ תבדוק מה הנוהל בישובים אחרים ותדווח לועד .ב

 את הנושא לאחר קבלת הנתונים מישובים אחרים.הועד ישקול  .ג

 

 עשבייה בשטח הצופים: .7

 מהלך הדיון והחלטות:

בעבר אביב כרמי גזם בהתנדבות את הצמחייה במקום. השנה לא יכל לעשות זאת כי  .א

 החרמש איתו עבד יצא משימוש.

 הועד יבדוק אפשרות לרכוש חרמש חדש לעבודות גיזום מעין אלו.  .ב

 באם ניתן להמשיך בעבודה זו בהתנדבות.אודל אביטן יבדוק  .ג

 

 חניה ברחובות הסמוכים לבית הספר: .8

 מהלך הדיון והחלטות:

וררת בסמוך לבית הספר כי בעת אירועים בבית התקבלה תלונה מצד תושבת המתג .א

 הספר לא ניתן להתנהל בקלות וכי החנייה ברחוב תפוסה כולה.

של מבקרי בית הספר הינה הועד מבין את מצוקת התושבים אך כל עוד החנייה  .ב

 כחוק, לא ניתן לעשות דבר.

יחד עם זאת, מנהל בית הספר הוציא בקשה להורי התלמידים להתחשב בתושבים  .ג

 המתגוררים בסמוך לבית הספר.

 

 חורשת הנופלים: .9

 מהלך הדיון והחלטות:

התקבלה בקשה מתושבת המתגוררת בסמיכות לחורשת הנופלים להוציא את העצים  .א

 בסמיכות לבתים וכן לנקות את קרקע החורשה מעלים וגזם יבש.הנטועים 

הועד מתנגד להוצאת העצים יחד עם זאת יוכנס למקום צוות גינון לטיפול בעלים  .ב

 ובגזם שעל הקרקע.

 

 מגנטי מידע:  .10

 מגנטים עם מידע ונהלי הישוב. 1000הועד אישר הדפסת מהלך הדיון והחלטות: 



 
 

 

 

 מידעון מידע: .11

 והחלטות:מהלך הדיון 

 מעין שוורץ הציגה לחברי הועד את המידעון האינטרקטיבי שהכינה.   .א

 פעילות הועד לחודש יוני וכן מידע כללי.במידעון יש התייחסות לסטטוס  .ב

 המידעון יעבור לחברי הועד להערות ולאחר מכן יופץ לתושבים. .ג

 

 :50-ועדת ה .12

 מהלך הדיון והחלטות:

שנים להקמת הישוב. היא ביקשה לקחת  50מעין שוורץ העלתה לדיון את נושא ציון  .א

ועדה שתעלה רעיונות לציון הנושא ותפיק פעילויות בהתנדבות על עצמה ניהול 

 בנושא.

חברי הועד אישרו את המינוי בהתנדבות של מעין וביקשו להוציא קול קורא  .ב

 למתנדבים לועדה.

 

 תיקוני תשתיות: .13

 והחלטות: מהלך הדיון

 יש להמשיך את תיקוני התשתיות השוטפים בישוב. .א

על מנת להמשיך בעבודה יש לבקש מהקבלן שישלח את הביטוח הקיים לליאת דישון  .ב

 על מנת שתבחן אותו, זאת בטרם יחל בעבודתו.

 

 תיקון מגרש הטניס: .14

 מהלך הדיון והחלטות:

 הקרקע.נראה גם שיש שקיעה של ו במגרש הטניס נוצרו סדקים עמוקים .א

ספקים לקבלת הצעת מחיר. חברי הועד יעודכנו מיד כשיתקבלו  3נוצר קשר עם  .ב

 הצעות המחיר.

 

 קירוי מגרשי הספורט: .15

 מהלך הדיון והחלטות:

ציע, במסגרת התייעלות אנרגטית לפנות לקבלנים לקבלת הצעות אודל אביטן ה .א

 ים.ילקירוי מגרשי הספורט בתמורה להתקנת פאנלים סולר

 פנייה לחברות המתמחות בתחום לקבלת הצעות מחיר.הועד אישר  .ב

 

 דואר: .16

, תתקיים פגישה עם נציג מדואר 24.06.2019מחר, יום שני, מהלך הדיון והחלטות: 

 ישראל בנוגע להקמת מבנה אחיד לדואר. מור ניצני ומעין שוורץ ייצגו את הועד בפגישה.

 



 
 

 מכרז ניקיון: .17

 מהלך הדיון והחלטות:

 חדש. ליאת דישון תנסח מכרז ותעביר לחברי הועד לקבלת הערות.נדרש מכרז ניקיון  .א

 יירכש מכשיר נוכחות חדש לבדיקת נוכחות עובדי הניקיון בישוב. .ב

 

 רווחה: .18

 מהלך הדיון והחלטות:

אודל אביטן שוחח עם מנהלת מחלקת הרווחה של המועצה. בשיחה הועלתה אפשרות  .א

 למנות נציג מחברי הועד לענייני רווחה.

יהווה אוזן קשבת לאנשים החוששים להגיע למחלקת רווחה והוא יפעל  נציג זה .ב

 לרווחתם של הפונים אליו, תוך שיתוף פעולה מקצועי עם מחלקת הרווחה.

 

 איזור המקלט: .19

 מהלך הדיון והחלטות:

 בדיקת סטטוס נגישות למקלט מגדרות התושבים המתגוררים מסביב למקלט. .א

 רמי מיכאלה נדרש לספק סטטוס זה. .ב

 

 

 

 


