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פרוטוקול ועד מקומי מספר  6מתאריך 24.03.19
נוכחים :אסנת ורטמן ,שמוליק פילוסוף ,ינה נכט ,ליטל פישמן ,דוד ויילר ,חנה אוחיון ,חגית קרן.
נעדרו :חיים רז ,ישי הורניק.
הנושאים על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מתאריך .10.03.19
 .2חגיגות פורים – דיווח.
 .3פתיחת השירותים בבית העם לקהילה.
 .4אישור שמוליק פילוסוף כמורשה חתימה.
 .5עדכון גן נוגה.
 .6הכנה ועדכון לקראת פגישה בנושא גל-עד.
 .7עדכון ועדת בריכה.
 .8התארגנות למבצע ניקיון לקראת פסח.
 .9הצעות מחיר לשביל גישה לגן השעשועים.
 .10שונות.
החלטות:
 .1אישור פרוטוקול :פרוטוקול מתאריך  10.03.19אושר ונחתם .ניתן לפרסם בקהילה.
 .2חגיגות פורים :פורימון לילדים בחסות קן הנוער היה הצלחה גדולה ,ניכר היה כי הנוער
נרתם למשימה ,היתה אווירה קהילתית ונעימה .הוועד מעריך את העבודה הקשה של
המד"ב וציפי ליטווין מועדת קהילה שליוותה אותו .תודה לאריאל אביזוב מ"סול סטודיו"
על השתתפותו בחגיגה .כמו כן ,מסיבת המבוגרים שנוהלה על ידי דגניה צור ופלורי גולן
נחלה הצלחה גדולה ואנו מודים להן על ההשקעה הרבה .תודה ליוליה בורשטיין שחם על
צילום האירוע בהתנדבות מלאה .נוצל רק רבע מהתקציב שהוקצע למסיבה.

 .3פתיחת השירותים בבית העם לקהילה :נוכח העובדה כי ציבור רחב עושה שימוש
במתקנים הציבוריים כגון הספרייה וגן השעשועים בשעות אחר הצהריים ,יש להעמיד
לרשות הציבור שירותים ציבוריים .המנקה תגיע כל ערב לנקות את השירותים .הוחלט כי
מהיום השירותים יהיו פתוחים לרווחת התושבים והתושבות.
 .4אישור שמוליק פילוסוף כמורשה חתימה :מורשי החתימה כיום הם אסנת ורטמן -יו"ר
ודוד ויילר .ישנו צורך לשלושה מורשי חתימה שכן נדרשות שתי חתימות ולא תמיד ישנם
שני חותמים זמינים .הוצע כי החותם השלישי יהיה שמוליק פילוסוף.
הוחלט פה אחד לאשר את שמוליק פילוסוף כמורשה חתימה.
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 .5גן נגה :הוועד עודכן כי נעשתה פניה ליועמ"שית המועצה לקבלת אישור החברה כספק
יחיד .במקביל נעשתה פניה למלי אורבך להובלת הפרויקט מטעם המושב יחד עם החברה
המבצעת מול הילדים/ות.
 .6עדכון לקראת פגישה בנושא גל-עד :הוצגה תוכנית ראשונית שהכינה פזית חזיז .מאחר
ורב נציגי המשפחות לא יוכלו להשתתף בפגישה שזומנה ליום שלישי ,הוחלט לדחות את
הפגישה לשבוע הבא.

 .7עדכון ועדת בריכה :הוועד החקלאי קיבל החלטה להוציא מכרז בנוגע להפעלת הבריכה .על
מנת שהוועד המקומי יוכל להפעיל את הבריכה במידה ויזכה ,עלינו לפעול בשלב זה לקידום
הנושא ,טרם הזכייה במכרז ,זאת נוכח העובדה כי תחילת העבודה אמורה להיות בעוד
כחודשיים .לפיכך נפעל לקידום הנושאים הבאים:
א .יבחנו אפשרויות נוספות להיקשרות מול הקבלן – ינה נכט.
ב .ועדת בריכה תפנה לקבלנים לקבלת הצעות מחיר להפעלת הבריכה.
ג .דוד ויילר וחגית יכינו את ההסכם מול הקבלן.
ד .קידום אישור עבור השער הראשי לצורך סגירתו בשבתות ,בהתאם להחלטה לסגירתו,
על מנת שמנויי הבריכה (ומבקרים בכלל) יעשו שימוש בדרך העוקפת.
 .8התארגנות למבצע ניקיון לקראת פסח :הוחלט לקיים יום ניקיון המושב לקראת פסח
הכולל הרמת כוסית לקראת החג בתאריך  12.04.19בין השעות  .13:00-16:00ההפנינג יחל
בניקיון המושב ,לפי חלוקה לאזורים – באחריות שמוליק ודוד ויסתיים בקבלת שבת
במדשאת בית הכנסת הכולל כיבוד קל ושירי שבת – באחריות ליטל וינה.
 .9הצעות מחיר לשביל גישה לגן השעשועים :לאור הצורך בהנגשת השביל המוביל לגן
השעשועים הגדול ,נעשתה פניה ל 5-קבלנים למתן הצעות מחיר בהתאם למפרט שנשלח
אליהם .התקבלו  3הצעות מחיר (שני קבלנים לא מעוניינים להגיש הצעה):
א .אדמתי עבודות הנדסיות ₪ 27,202 -כולל מע"מ.
ב .צחי זנגי הכל בחוץ –  ₪ 17,304כולל מע"מ.
ג .פטוריז –  ₪ 51,480כולל מע"מ.
הוחלט לקבל את ההצעה הזולה ביותר של צחי זנגי.
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 .10שונות:
א .גידור סביב המרפאה הישנה :התקבלו הצעות מחיר בשיעור של  .₪ 20,000מאחר
והסכום אינו עומד בתקציב הוועד פנינו ליצחקי לוי בבקשה לפתרון חלופי .לשמחתנו
והערכתינו יצחקי לוי יתרום גדר ועמודים והוועד יפעל להתקנת הגדר .חנה תקדם
קבלת הצעות מחיר להתקנה וביצוע בהקדם האפשרי.
ב .פינוי הדרך הציבורית :לאחר סיור בשטח ואישור המכתב על ידי חברי/ות הוועד
הוחלט להוציא את המכתב לתושבים אשר חצרם מפריעה לדרך הציבורית.
ג .ועדת חוסן :לזמן ישיבה עם אסנת ורטמן ,ינה נכט ,לורה ארבל ויואב לקטוש להקמה
של ועדת חוסן ישובית.
ד .שלט הכוונה מהבהב :לבדוק עם חברת ההתקנה האם ניתן לבטל את הבהוב השלט
החדש ברחוב נהר הירדן.

_____________________
יו"ר ועד מקומי אסנת ורטמן

__________________
חותמת ועד מקומי
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