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מישיבת ועד אשר התקיימה ביום א' 12.12.2021

:
תאריך הישיבה
חברי ועד משתתפים :
:
נעדרו
:
מוזמנים
.1

נושא

:

.2

נושא

:

.3

נושא

:

12.12.21

שלומי פוקס ,יהודה יפרח ,קלאוס גלית  ,ארבל דולב , ,אמיר דוידי ,דאי אילן
שירי אור חכמון ,יוסי איטח ,גרונדשטיין ליאור
גלית בר לב  ,ישי כהן הרב"ש
אישור פרוטוקול מס'  8מיום10.10.21 .

החלטה

אושר.

חלקה של חן
איציק

איציק חן ביקש את אישור הוועד לחלוקת מגרש הצמוד לביתו לשתי יחידות .
יהודה הדגיש כי בקשת איציק חן בדומה למשפחת סנדר ,וכי מדובר בחלקות
גדולות של תושבים ותיקים  .ולנו כוועד אין התנגדות
המזכירות תוציא מכתב לוועד אין התנגדות בכפוף להחלטת המועצה .

צרכניה
עדכון יור הוועד


התקבלו  3הצעות מחיר .



ההצעות הוגשו במעטפות סגורות שנפתחו על ידי היועץ המשפטי של הוועד .



להלן  3ההצעות :



רמי ₪ 6,000



יניב ₪ 6,000



בני . ₪ 7,000
מאחר ולרמי יש זכות ראשונית עורך דין הוועד פנה אליו והציע לו להשוות את
המחיר ולקבל את ההצעה כולל שיפוץ וערבויות.
הנושא במשא ומתן עם השגות.
הלך הרוח בקבוצות הווצאפ רגיש ויש תחושה כי הנושא לא מובן לציבור
התושבים .
הוצע שהוועד ייצא בהודעת הסברה לתושבים .
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.4

נושא

:

.5

נושא

 :מועדון ההסתדרות

.6

נושא

:

.7

נושא

:

שלא מן המניין
בית פיס לקשיש
האורחות עדנה כהן במני  ,תורגמן יסמין  ,וציונה הררי הצטרפו לישיבה
עדנה דרשה להשוות את תנאי הקשישות לכל הישובים האחרים במועצה.
הבהירה כי המועצה הגדירה את בית הפיס לקשיש כמסוכן ואין להן פרטיות
ותנאים נוחים לקיים את חוגיהן.
אמנם  ,הן קיבלו את אולם מועדון הנוער אך האולם ללא מטבח  ,ללא שרותים
ויש בו ציוד של הנוער.
הוועד הסביר שהאולם אכן משמש את הנוער וחסרים לנו מבנים ציבוריים .
המועצה תקצבה סכום של  ₪ 200,000לשיפוץ בית הפס לקשיש.
שלחה את גואטה המהנדס מטעמה לבדיקות ,מדידות והכנת כתב כמויות .
השיפוץ ייקח זמן  .לכן האולם נמסר להן .
סבלנות מילת המפתח למרות הקושי המובן .
יו"ר הוועד הזכיר כי גילה ערן התנדבה להעשרת הפעילות שלהן .
אך לא היתה כוונת רצון מצידן.
כמות המשתתפות בחוג כ 10 -נשים והתקציב שהוועד תקציב להן עולה יחסית
על תקציב שהוקצב לדוגמא לנוער .
הוועד ביקש לקבל רשימה פרקטית על חוסרים ופירוט בקשותיהן לפי סדר
עדיפות חשיבות מהגבוה לנמוך.
הוועד יבדוק מול המועצה אם ניתן לקבל מבנה יביל .
הנציגות מוזמנות לסייע לוועד וליזום פגישה במועצה ,
אם יהיה צורך יהודה ישמח להצטרף לפגישה .



לפני מספר חודשים נשלח מכתב להסתדרות בבקשה לשפץ את מבנה
ההסתדרות  -לא נעננו .



החלטה

לאור המבנה הרעוע ארבל מבקשת לקדם את נושא השיפוץ ועל חשבון הוועד.
תוקצב סך של  ₪ 50,000לשיפוץ המבנה .
באחריות ארבל ואמיר לפרט סדר עדיפות מה משפצים ,להכין כתב כמויות
מפורט ויציאה למכרז.

מחסן ציוד לנוער

החלטה
חזות הישוב



הציוד של הנוער נמצא מתחת לבמה ומפריע לפעילות באולם בית הנוער.



הוועד יבדוק רכישת מכולה לנוער כמו של הגנן .
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מיכלים

בר לב גלית ביקשה להעתיק את מתקן מיכל הנייר או להוסיף מיכל מיחוזר
נייר לפינת המיחזור .
בישוב קיימים  5מתקנים.
המתקנים נחוצים במקומתיהם.
גלית תפנה לרווי במועצה בבקשה להוספת מתקן שישי.

ייעוד קרקע

גלית רוצה לפסל פיסול אקולוגי ברחבה ליד גני המועצה ושאלה מה ייעוד
הקרקע?
לוועד אין התנגדות לשפר את השטח בפיסול אקולוגי.
גלית תשלח את הרעיון בכתב.

אכיפה וקנסות

גלית שאלה מי מפקח ואוכף את הקנסות ?
תשובת הוועד  -המועצה היא הסמכות לאכיפה וקנסות .
פקחי המועצה יהיו מחוברים למצלמות – באחריות ישי .

.8

נושא

 :ביטוחים


בעת חידוש הביטוח השנתי של הועד הגיע סוקר ובדק את כמות המבנים
הציבוריים בישוב  .הוצע לנו להוסיף בתשלום את המבנים החסרים
בפוליסת הביטוח.



הוועד פנה למועצה לקבל רשימה של המבנים המבוטחים על ידי המועצה
(רצ"ב).



הוועד החליט לא להגדיל את הפוליסה הישובית ולא להוסיף מבנים
נוספים בפוליסה.



הוועד יפנה למועצה ויבקש להוסיף את המבנים החדשים שאינם מופיעים
ברשימה המועצה כגון :קרוואן מזכירות הוועד וכו' .



המזכירות תודיע לאורי מרקוביץ (סוכן ביטוח של הועד) על העתקת
מיקום המזכירות למבנה הקרוואן הנמצא ברחבת בית הקשיש ,
המזכירה תבקש להוסיף את הקרוואן לפוליסת הביטוח.
תבקש כתב כיסוי ביטוחי על מבנה קרוואן /מזכירות ועל תכולתו
ללא שינוי כספי .



פוליסת צד ג' של הישוב  ,נשארה שרירה וקיימת .

.9

שכר המזכירה



לא לדיון המזכירה תשלח מכתב .

.10

הוספת עמוד
תאורה ברחוב



התקבלה הצעת מחיר אחת מחשמלאי המועצה .
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עגור (מול
משפחת לוי)

רישום הפרוטוקול :מלכי פולג



מאחר ומדובר בתאורת רחוב ההצעה מתקבלת .



המזכירות תשלח הזמנת עבודה.

יו"ר ועד היישוב
שלומי פוקס

