
 
 פרוטוקול ישיבת ועד

 20225.020.תאריך: 

 משתתפים:

 אודל אביטן, מור ניצני., מיכל גבע, ארז סגיאן חברי ועד:

 ענבל לב שריג חברי ועדת ביקורת:

 מעין שוורץ סיכמה:

 

 סדר היום והחלטות:

 :עלות השכרת המועדון .1

   מהלך הדיון:

לבחון האם תושב אשר הנושא הועלה לדיון שנית עקב בקשה של תושב הישוב שביקש  .א

 משכיר את המועדון רק עבור מוצ"ש יכול שלא לשלם עבור כל הסופ"ש.

 חברי הועד דנו שוב בנושא. .ב

 החלטות:

חברי הועד החליטו להשאיר את ההחלטה כפי שהיתה. השכרה בימים שישי/שבת תעשה 

כלומר משכיר המועדון  במחיר של סופ"ש שלם גם אם האירוע יתקיים רק באחד מהימים

שבת(, גם אם בפועל האירוע רק באחד -מקבל את המועדון לידיו לכל סוף השבוע )שישי

 מהימים.

 

 תב"ר: .2

 מהלך הדיון:

ייצוב הקרקע במגרשי הספורט עלה לעדיפות עליונה עקב מפגעים בטיחותיים  .א

 הקיימים במגרשים כתוצאה מגלישת הקרקע.

המועצה תשתתף בחצי מעלות ₪. אלף  400-הינו כ עלות ביצוע פרוייקט ייצוב הקרקע .ב

 הפרוייקט.

 ₪.אלף  300-לטובת פרוייקטים נוספים נשאר בקופת התב"ר כ .ג

 :החלטות

 בפרוייקטים שהוצעו בישיבה הקודמת ודירגו אותם באופן הבא:ברי הועד דנו ח

התקנת מתקני כושר חדשים במקום מתקני הכושר הקיימים  -מתקני כושר (1

 ₪. 100,000 -כשאינם עומדים עוד בתקן. ההשקעה 

 ₪.אלף  50-. השקעה של כתאורת חורשת הנופלים +שביל מאחורי המועדון (2

 150-של כהשקעה מרכז שיח למבוגרים.  הקמת לטובת -שיפוץ מבנה מוזיקלי (3

 ₪.אלף 

 

 :הגברת הפיקוח .3

 מהלך הדיון:

 חברי הועד ביקשו להגביר את פיקוח המועצה בנושאי תברואה. .א

מעין ואודל יפנו למועצה בבקשה לקבל דיווח שבועי על מספר הדו"חות שניתנו  .ב

 בבית חשמונאי.



 
 

 הוספת מצלמות אבטחה: .4

 מהלך הדיון:

עקב אירועים שונים בהם לא היה כיסוי מספק של מצלמות האבטחה, חברי  .א

 להוסיף מצלמות אבטחה בישוב.הועד ביקשו 

 נקודות ברחבי הישוב בהן נדרשת התקנת מצלמה. 10חברי הועד מיפו  .ב

 :החלטות

 אודל ומעין יפנו למספר חברות לקבלת הצעת מחיר לפרוייקט זה.

 

 הוספת/ תיקון ספסלים: .5

 מהלך הדיון:

 ספסלים: לאורך הטיילת התחתונה 3הוספת  .א

 תיקון הספסלים בסמוך למתקני הכושר בטיילת העליונה.  .ב

 

 :חתולים סירוס ועיקור .6

 מהלך הדיון:

מול עמותות שונות לגבי לכידה וביצוע סירוס בדיקה אודל מבצע כי חברי הועד עודכנו 

 ועיקור.

 

 :טיאוט כבישים .7

 מהלך הדיון:

 ע"י קבלן המועצה.היה טיאוט כבישים שהופעל  2021עד לחודש דצמבר  .א

 פעולתו של הקבלן בישוב הופסקה ע"י הועד לאחר שעבודתו לא בוצעה כראוי. .ב

 מכתב יצא בנושא אל מחלקת תברואה במועצה.  .ג

 :החלטות

יישלח למועצה מכתב נוסף לבדיקה האם ניתן לקבל חברה אחרת  שתבצע טיאוט והאם 

 לאור התלונות המגיעות גם מישובים אחרים, החברה תוחלף.

 

 )פטריות( למניעת חנייה על המדרכות:עמודי בטון  .8

 מהלך הדיון:

צעדים מעשיים למניעת חנייה על המדרכות. כי  כי נדרשיםהחליטו  חברי הועד  .א

למרות בקשות חוזרות ונשנות וכן מתן דו"חות ע"י המשטרה, תושבי הישוב 

 .ממשיכים להחנות על המדרכה תוך הפרעה למרחב הציבורי

 ניתן להציב עמודי בטון על המדרכות למניעת חנייה.חברי הועד ביקשו לבדוק האם  .ב

 החלטות:

מעין תבדוק מול המועצה )הנדסה ומחלקת תשתיות( מה נדרש על מנת להציב עמודי  .א

 בטון.

 מעין תמפה מיקומים להצבת עמודי בטון. .ב

 



 
 נגישות ובטיחות: .9

 מהלך הדיון:

 הישוב נדרש -במועדוןחברי הועד עודכנו כי לאחר בדיקת יועץ מטעם חברת הביטוח  .א

בהתקנת מספר אמצעי בטיחות כגון התקנת גלאי עשן במועדון, הצבת גלגלוני כיבוי 

 אש וכו'.

חברי הועד עודכנו כי משרד הועד יונגש בימים הקרובים לכיסאות גלגלים/עגלות  .ב

 ילדים.

  



 
 החלטות שהתקבלו באמצעות אישורים טלפוניים

 

 :15.05.2022בתאריך 

 כסאות למועדון הישוב. 150רכישת אושר ע"י הועד 

 

 :16.05.2022בתאריך 

 אושרו עבודות לתיקון תשתיות ברחבי הישוב.

 

 

 


