
 
 

 פרוטוקול ישיבת ועד

 14.06.2020תאריך: 

 , מור ניצני, טל בן יוסףאודל אביטן, ארז סגיאן, שרי גורחברי ועד נוכחים: 

 מעין שוורץ סיכמה:

 

 סדר היום והחלטות:

 :מתקני כושר .1

 טל רוקח :בהשתתפות

 :מהלך הדיון

טל רוקח הציג מצגת עם בקשה להתקנת מתקני כושר כמו מתח, מקבילים, חבלים  .א

 וכו'.

טל הדגיש את החשיבות להתקנת מתקני כושר מהיבטים של אורח חיים בריא,  .ב

 אימונים שוויונים )למי שאינו יכול להגיע למכון כושר(, הכנה לצבא ועוד.

או  שעשועים, ייתכן במסגרת שדרוג גני אודל אביטן ציין כי הדברים גם כך בתיכנון .ג

 כהוצאה נפרדת.

 טל רוקח התבקש לעזור במציאת ספק והצעת מחיר לעניין. .ד

 

 :פסולת בחניית רח' יוחנן .2

 מיכל אשכולבהשתתפות: 

 מהלך הדיון:

מיכל אשכול המתגוררת ברח' יוחנן העלתה טענה לפיה תושבים מנצלים את  .1

של החנייה להשלכת פסולת גושית אזור הפח החדש שהותקן בקצה הדרומי 

וגזם.  לדבריה, תושבים משליכים גזם ופסולת בסמוך לפח גם בימים שאינם ימי 

 פינוי.

הועד הציע להציב במקום מצלמה ניידת אשר תוכל לתעד את משליכי הפסולת  .2

 שלא במועד והתמונות יועברו לפיקוח המועצה.

 .לפחים ולשיחים הועד יפנה לחברת הניקיון לוודא כי מנקים מסביב .3

 

 :ניקיון שטחים פתוחים .3

וחנן, = השטחים העוטפים את רח' י) שטחים פתוחים חברי הועד עודכנו כי מהלך הדיון:

 שמעון, יונתן ויהודה המכבי( נוקו במהלך השבוע שעבר.

 

 :2021אישור צו המיסים לשנת  .4

 מהלך הדיון:

 . 2021חברי הועד דנו במיסי הועד המקומי לשנת  .א

להוראת המועצה ומשרד הפנים לא ניתן לעלות את תעריף הגבייה למ"ר בהתאם  .ב

 .1.1%מגורים מעבר לייקור ע"פ חוק העומד על 

 למ"ר.₪  11.79בהתאם להוראה זו הסכום שהועמד להצבעה הינו  .ג



 
 חברי הועד אישרו סכום זה פה אחד. .ד

 

 

 :מכרז ניקיון .5

 מהלך הדיון והחלטות:

 סגיאן הגיש הערות ותיקונים נוספים:לקראת פרסום מכרז הניקיון, ארז  .א

 .הוספה של אופציה לניקוי הואדי (1

 .עלות ליום עבודה של עובדי ניקיון (2

 .פינוי חול שגולש לשבילים (3

 .שנות ניסיון בעבודות דומות 3בתנאי הסף לדרוש  (4

 .להוסיף טבלה כלכלית להגשת הצעת המחירים ע"י המציעים (5

 .ישולבו במפרט הטכני  תההתייחסויו .ב

לבדוק מול המועצה את נהלי הפצת מכרזים וניהול בדיקת המענים כולל מינוי יש  .ג

 .ועדת מכרזים

 


