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 מזכירת היישוב מעין שוורץ סיכמה:

 

 סדר היום והחלטות:

 תושב הישוב -אשכר י לידור"התייחסות למכתב שנשלח ע .1

 לידור אשכר. בהשתתפות:

אכיפת נושא החנייה, השלכת פסולת וצואת כלבים ברחובות: לידור ביקש להגביר  .א

חברי הועד השיבו לו כי נעשו מספר פניות למועצה  את האכיפה בנושאים שלעיל.

תהליך  בעניין וכי המועצה מקדמת חוקי עזר מועצתיים שיאפשרו אכיפת הנושאים

 שאורך כשנה וחצי. חקיקתי

אכיפת התנועה בסמוך לבית הספר: לידור ביקש כי הועד יעלה שוב את נושא האכיפה  .ב

על התנועה בסמוך לבית הספר, הועד השיב כי המועצה התבקשה להגביר את 

האכיפה במקום והובטח כי כוחות משטרתיים יסיירו במקום באופן תדיר בסמוך 

 לשעת פתיחת יום הלימודים.

נושא החינוך מיוצג בועדת החינוך המועצתית ע"י סיגל גב ונציגים נוספים חינוך:  .ג

 ט.לדי המועצה בכלל וילדיי היישוב בפרשמקדמים את האינטרסים של י מהישוב

קרן דביר ברקוביץ פנתה למועצה בעניין עיקור וסירוס חתולי : טיפול בחתולי רחוב  .2

שנתנה הסכמה  מתאמת פגישה עם מנכ"לית המועצה, כרמל טל, בנושא והיארחוב, 

פעמים בשנה בישיבת הוועד הראשונה  4עקרונית לבצע עיקור חתולים בתדירות של 

 במועצה.

וליאת היו ברחוב עם קבלן לקבלת הצעת מחיר,  אודלרח' יוחנן: בנוספות מדרגות בניית  .3

 הקבלן יחזור למקום עם מהנדס שיחווה את דעתו.

ישנן מספר הצעות מחיר, בימים אלו  עיות ברחוב יוחנן:יעמודי חשמל נוספים ברב .4

חיר הועד בוחן את הצעות המ. בתוספת מע"מ ₪ 28,000התקבלה הצעת מחיר נוספת ע"ס 

 "ר.תבוכן נבדקת האפשרות לשלם דרך 

הצעות מחיר לניקיון השטחים הפתוחים  2עד כה התקבלו  ניקיון השטחים הפתוחים: .5

המקביל לנחל , השטח מאחורי רח' יהודה  -)השטח מאחורי רח' יוחנן ושמעון התרסי

שם נדרש גם להעמיק את הניקוז(. כעת ממתינים לקבלת הצעה נוספת בטרם  -המכבי

 תתקבל החלטה.

גינון של הישוב מיד כשאדמה שטח זה ינוקה ע"י קבלן השטח פתוח מאחורי רח' הגפן:  .6

 תתייבש.

בהמשך לניקיון השטחים הפתוחים הציבוריים שהועד  עשבייה וקוצים בגינות פרטיות: .7

הועד יוציא הודעה לתושבים בה התושבים יתבקשו לקראת הקיץ המקומי דואג לניקיונו, 

מיני את הגינות מעשבים וצמחייה עבותה למניעת מפגעי אש ולמניעת כניסת הקרב לנקות 

 זוחלים ועכברים לבתים.
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ה הודעה לפיה היא אוציה חברי הועד עודכנו כי המועצה ביטוח צד ג' ומתקני שעשועים: .8

מפסיקה את הביטוח הקולקטיבי שהיתה עושה עבור הישוב )במימון הועד המקומי( וכי 

המועצה ולמנכ"לית  פנו לראשתושרי ליאת ,על הועד המקומי לדאוג לכך בעצמו. אודל 

המנכ"לית קיבלה את המועצה בבקשה להשאיר את האחריות על הביטוח בידי המועצה. 

 הבקשה ותפעל לחידוש פוליסת ביטוח. 

 טיפול בתשתיות: .9

התקבלה הצעת מחיר מקבלן, נדרש : (80)בסמוך למספר  שקיעות מדרכה ברח' הגפן .א

לבדוק באם יש לו ביטוח לעבודתו, במידה וכן, העבודה לתיקון התשתיות תחל באופן 

 מיידי.

יש לבדוק מול  ,הצעות מחיר. בטרם תתקבל החלטה 3תיקון גדר הצופים: התקבלו  .ב

 אחד מהמציעים עלות תיקון הגדר הקיימת ללא החלפתה.


