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 13/6/21יך בתאר  6/21-פרוטוקול ישיבת ועד מקומי
 

 :לא נוכח     :נוכחים 
 רועי לוף     גל שוורץ
 אלון כהן

 אתי אבידן
 ביקשה להשתתף ונכחה: ליאת סחראי     יוסי רוטליין

   
 מאושר -2/5/21אישור פרוטוקול ישיבת ועד קודמת מתאריך  .1
במקומות  לחייב את האגודה הוצאות בגין החזרת תשתית ההשקיה והצמחים שנעקרו -חיוב אגודת המים .2

 שבהן חפרה האגודה בהרחבה.
לאחר דיון בבעיות אפשריות הוחלט לוודא שדרכי השירות שחסומות בקשתות ההרחבה  -מניעת שריפות .3

ייפתחו. באחריות רועי לבדוק ולעבור בין השכנים שצמודים לדרכים ולבקשם להסיר חסימות. רוחב שביל 
 מ'. 3.5גישה מינימלי צריך להיות 

כיבוי ורכישה של אביזרים חסרים. יש להודיע לציבור אילו פעולות יש לנקוט בעת פריצת ריענון ציוד ה
 באחריות רועי לוף ורועי פריטל. -אש.

כולל מע"מ התקבלה  6200משוביץ עס' לירן ש ניתנה על ידיההצעה  -התקנת שער למתקן המשחקים .4
 באחריות רועי מידיפה אחד. ולביצוע 

מקודמתה. ₪  1700 -שנייה מבין שתי ההצעות שהגיש המסגר וזולה ביצוין כי הצעה זאת הינה ה 
 מע"מ מקבלן נוסף.₪ +  9,500ובנוסף התקבלה הצעה נוספת עס' 

לאחר דיון נוסף הוחלט לקדם פגישה של הועד המקומי עם האגודה  -גנרטור לבית המשאבות בהרחבה .5
 החקלאית והמים. בו יקבעו נהלי הרכישה ותחזוקת הגנרטור.

מבקש לרכוש את הגנרטור ולחייב את ועד האגודה החקלאי והמים לדאוג להתקנת  מצדוד המקומי הוע
ללוח החשמל, עם קבלתו  כולל כל ההוצאות הנדרשות, ותחזוקתו השוטפת כל עוד הגנרטור  המכשיר

 הצעות מחיר. 3נמצא בישוב. באחריות רועי לקדם פגישה, ואח"כ לבצע מכרז 
לאור מפגשים לא נעימים מצד תושבים עם אורחים לא  -לא מהמושבהטניס  למגרשיכניסת משתמשים  .6

קרואים במגרשים, וסירובם לעזוב את המגרש התקיים דיון בו הוחלט שאורי מקובר )אחראי תחזוקת 
 ולתהות על קנקנם. במגרשים במטרה לראות מי המשתמשיםהמגרשים( ורועי פריטל יבקרו 

 ההעסקה מאושרת פה אחד -ציבור ובעיקר בית העם העסקתה של נטי לוף בניקיון מבני .7
לאור הכמעט תאונה האחרונה שהתרחשה במושב כאשר כלבים התנפלו על  -כלבים משוחררים במושב .8

 איסור תנועת חל" האזורית כי אופנוע בנסיעה. להלן החלטת הוועד, יש ליישם את תקנות המועצה
 משוחררים בחצרות הבתים בלבד.  . יש להחזיק כלבים"כלבים ללא בעלים ברחבי הישוב

אלש"ח  720אלש"ח מתוך  400-עומדת על כ לניצולרועי מוסר כי היתרה  -השעות באמצעות כספי תב"ר .9
. הוחלט לנצל את הכספים בהדרגה עבור פרויקטים 11/18שעמדו לרשות הועד בתחילת הקדנציה 

לבית העם כולל כניסה והנגשת  חשובים לפי דחיפותם. פרויקט הבא אותו נבצע יהיה הסדרת נגישות
הצעות מחיר. באחריות רועי  3השירותים. תכניות קיימות יש להכין כתב כמויות ספציפי ולצאת למכרז 

 ומשכית המתכננת.
, קהוותיהמתוכננים: ביצוע תכנית תנועה לישוב  םהפרויקטיהפרויקט הבא בתור יוחלט מבין שלושת 

, מסתורי פחים לישוב הוותיק. יצוין שפרויקט תכנית התנועה השלמת פיתוח הפארק מרכזי ליד בית העם
 מוכן למכרז ברמה של כתב כמויות.

לאחר שרועי סקר את המתקנים שנמצאים בשוק. הוחלט לבדוק עלויות  -קהוותימסתורי פחים לישוב  .10
ית מסתורים בנויים בתור נישות בנויות בגדרות החזית של הבתים. רועי יביא הצעת מחיר לעלות בני

 נישה לכל משק.
 

 רועי פריטל -רשם


