
 
 פרוטוקול ישיבת ועד

 202326.02.תאריך: 

 משתתפים:

 מור ניצניחברי ועד: אודל אביטן, ארז סגיאן, שרי גור, טל בן יוסף, 

 רת: מיכאל בינאורי, ענבל לב שריגחברי ועדת ביקו

 מעין שוורץ: מנהלת הישוב

 

 סדר היום:

 :מסיבת יום העצמאות .1

   מהלך הדיון:

מסיבת  מגרש הכדורסל הישובי נמצא בשיפוצים ועל כן לא ניתן לקיים במקום את .א

 העצמאות בערב יום העצמאות.

 אודל מציג כמה חלופות:  .ב

 יש צורך באישורים ובירורים מול המועצה. -בריכת המועצה 

 צריך לוודא שהמקום יהיה נקי מחומרי בניה. -חניית הבריכה 

  סגירת הכביש ועריכת מסיבת רחוב. -300כביש 

מעין העלתה את נושא ההכנות והאירגונים לאירוע וציינה שיש צורך בכח עזר של  .ג

 מתנדבים שיעזרו להקים את האירוע.

 :הועד חלטותה

 ום האירוע בבריכה.אודל יבדוק מול המועצה לגבי האופציה של קי .א

יש להקים צוות מארגן לאירוע. מעין תוציא קריאה לקהילה למתנדבים. בשבוע הקרוב  .ב

 יש להתכנס ולקבל החלטות בנושא.

 

 :פתיחת חשבון בנק ייעודי לגביית היטל השמירה .2

   מהלך הדיון:

טל השמירה. בחשבון זה יונהלו כל ההכנסות מהיטל יש לפתוח חשבון בנק ייעודי לכספי הי

 השמירה וכל ההוצאות לצרכי השמירה.

 חלטות הועד:ה

 הועד הסכים פה אחד לפתיחת חשבון ייעודי.

 

 :יישום חוק השמירה .3

   מהלך הדיון:

"ט וכן בהמלצת קב"ט המועצה התקיימה פגישה בהשתתפות אודל ומעין עם הקב .א

בביטחון. מטרת הפגישה היתה לקבל הצעת מחיר מהחברה להכנת  חברה מתמחה

תכנית מקיפה של צרכי הביטחון הישוביים לקראת הכנת מכרז ליישום חוק השמירה 

 בישוב.

 אש"ח. 16סך החברה הגישה הצעת מחיר ב .ב

הינו גבוה ביותר. הם מציעים שיבוצעו מספר מהלכים  שמחיר זה חברי הועד סבורים .ג

 אחרים בטרם ניסוח המכרז:



 

 ל מנת להתרשם ולקבל מירה שלהם עלבקש מישובים אחרים את מכרזי הש

 נקודות ליישום במכרז היישובי.

 ולהעלות נקודות שחשובות ליישוב ושיהוו עוגן במכרז העתידי. לחשוב 

 .להתייעץ עם אנשי מקצוע שיכולים להעלות נקודות ביטחוניות שונות 

 לשוחח עם עו"ד המתמחה במכרזים וחוזים הקשורים לחוק השמירה 

 :הועד חלטותה

 .מעין תדבר עם מנהלי ישובים אחרים ותבקש לעיין במכרזי השמירה שלהם .א

 חברי הועד יעלו נקודות ליישום חוק השמירה שיש להכניס למכרז. .ב

 ו"ד מתמחה בנושא.מעין תשוחח עם ע .ג

 

 :ניקיון ישובי .4

   מהלך הדיון:

חברת הניקיון הישובית, א.ג.גולדקלין, קיבלה קנס כי אודל עידכן את חברי הועד  .א

 וראות.מהישוב עקב אי מילוי ה

שהתקיימה עם חברת הניקיון הישובית, א.ג.גולדקלין שיחה בעקבות הקנס התקיימה  .ב

הלו"ז וב פה מאנשי הניקיון והוצג המצו דגשים עלניתנו . על מצב הניקיון בישוב

 על פיו אנשי הניקיון נדרשים לעבוד.השבועי 

בימים  -רכב לניקיון מדרכות תבשיחה הועלתה תכנית של חברת הניקיון להכנס .ג

 ודל פרטים נוספים.הקרובים החברה תעביר לא

 

 :תשלום למועדון .5

 התשלום למועדון יתבצע באשראי בלבד. החלטות הועד:

 

 :תיקון תקציב .6

   מהלך הדיון:

מ"ר הבדיקה שערכה לדיוק נתוני סך חברי הועד בעידכנה מעין את הקודמת  בישיבה  .א

חוסר התאמה בין הנתון שהתקבל נמצא  . בדיקה בה)בתי תושבים(נכסי הישוב

הינם  הפרשיםנתונים בשטח. ססה הכנת התקציב לבין הושעל פיו התבמהמועצה 

של הישוב בעשרות נתון אשר מקטין את ההכנסות בפועל בסדרי גודל של אלפי מ"ר, 

 אלפי ש"ח.

 תוקן.המתבסס על המ"ר הממעודכן אודל ומעין הכינו תקציב  .ב

 התקציב המעודכן הוצג לחברי הועד. .ג

 חלטות הועד:ה

 הועד אישר את התקציב המעודכן והוא יוגש למועצה בימים הקרובים. .א

 .באתר הישובניתן לעיין בתקציב שיוגש  .ב

 

 :ישיבה עם הנהלת המועצה .7

   מהלך הדיון:

  תתקיים ישיבה של הועד המקומי עם הנהלת המועצה. 12.03.2023בתאריך  .א

https://bet-hashmonay.wixsite.com/mysite/%D7%93%D7%95-%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D
https://bet-hashmonay.wixsite.com/mysite/%D7%93%D7%95-%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D


 
 י הועד העלו נושאים לדיון בישיבה.חבר .ב

 חלטות הועד:ה

 מעין תכין מצגת מסודרת לדיון.

 

 


