פרוטוקול ישיבת ועד מקומי

מספר 2/2019

ישיבת ועד מקומי מתאריך 27.1.19

נוכחים -חברי ועד מקומי :אסנת ורטמן – יו"ר ,שמוליק פלוסוף ,ינה נכט ,ישי
הורניק ,ליטל פישמן סופרי ,חיים רז.
נעדר :דוד ויילר
חנה אוחיון – מזכירת הועד המקומי
חגית קרן – מנהלת פרוייקטים

נושאים:
 .1אישור פרוטוקול מיום 13.119
 .2עדכון ועדת תרבות
 .3שולחנות עגולים – עדכון
 .4מסיבת שכבה ז' בי"ס השחר – תעריף
 .5גן נגה – הצעת מחיר לשיקום
 .6אישרור הזמנת עבודה לשיפוץ המרפאה הראשונה (מבנה לשימור)
 .7אישרור הזמנת עבודה לביצוע פסי האטה לכיוון הנחל
 .8קבלת החלטה בנושא אתר אינטרנט
 .9הרשמה לסמינר ועדים באילת
 .10עדכון בנושא שילוט עסקים
 .11מיפוי מתקנים
 .12גינה קהילתית
 .13קבלת החלטה לשיפוץ מרפאה/ספריה/ארכיב/חדר דואר
 .14הצעות מחיר סימני תנועה (החלפת תמרורים/צביעת פסי האטה
ומעברי חציה וחניות)
 .15הצעות מחיר תכנית מדידה שטח ציבורי

החלטות:
 .1פרוטוקול ישיבת ועד מיום  13.1.19אושר ונחתם.
 .2ינה וליטל נפגשו עם יוכי פחימה מהמועצה להלן סיכום הדברים:
א .ההצגות למנויים לילדים המתקיימות במושב יהיו מסובסדים חלקית דרך
המועצה.

ב .בתאריך  6.2.19במסגרת שלישי תרבות של המועצה תתקיים בבית העם בטל
שחר הרצאה של צופית גרנט המיועדת לתושבי האשכול ,במימון המועצה.
ג .המועצה שוקלת לחלק את הישובים לפי אשכולות ,הפיילוט של המועצה יחל
בטל שחר.
ד .במסגרת זו הפעילות של יד חריף תתקיים בשלוחות נוספות ,שלוחה באזור
גיזו/כפר אוריה/תרום/טל שחר/בקוע :על מנת שלא לפגוע בחוגים הקיימים היום
המושב ,הוצע להתחיל עם מגמת קולנוע/צילום בטל שחר.
ה .הסעות ליד חריף כולל טל שחר – הנושא יובא לאישור המליאה הקרובה.
שולחנות עגולים – הוסכם כי שקד גטריידה ינחה את הארוע בהתנדבות
.2.3
מלאה שיתקיים בתאריך  8.2.2019בשעה  10:30בבית העם .לכל שולחן יהיה
מנחה לנושא השולחן.
מסיבת סיום שכבה ו' – אושר ללא תשלום.
.3.4
גן נגה – לקבוע פגישה חוזרת עם המועצה לבחינת הצעת המחיר
.4.5
שהתקבלה.
שימור מרפאה ישנה – התקבלו  3הצעות מחיר:
.5.6
חברת הכל בחוץ – ₪ 18000
חברת ₪ 17500- MG
פאוזי באמצעות חברת אבו גוש לחמרי בנין– ₪ 13000
כל המחירים אינם כוללים מע"מ
הוחלט לקבל את ההצעה הזולה ביותר של פאוזי.
פסי האטה לכיוון הנחל – התקבלו  3הצעות מחיר:
.6.7
פאור סנטר –  ₪ 2175לא כולל התקנה (התקנה )₪ 1800
אדמתי –  ₪ 3000כולל התקנה
ארבל שטראוס –  ₪ 1791לא כולל התקנה (התקנה 1800
.)₪
הוחלט לקבל את ההצעה של חברת אדמתי שהיתה הזולה
ביותר.
הקמת אתר אינטרנט – יאנה וליטל ימשיכו לטפל בנושא ויפגשו עם
.7.8
החברה המנהלת את אתר האינטרנט והאפליקציה של המועצה.
סמינר ועדים – לבחון אם ניתן להשתתף לילה אחד בלבד.
.8.9
שילוט עסקים – הנושא נבדק מול המועצה בנושא אגרות והיתרים ,ונמצא
.9.10
שכרגע אין עלויות שוטפות .הוחלט לפנות אל התושבים על הכוונה להחליף את
השלט בכניסה ובמקביל נקבל הצעות מחיר לשלט.
 .10.11מיפוי מתקנים – התקבל מסמך מהמועצה למפות את כל המתקנים בישוב
כגון :ברזי כיבוי אש וכו' – הנושא בטיפול ישי הורניק.
 .11.12גינה קהילתית – הוועד המקומי פעל להקמת גינה קהילתית במושב.
הוועד קיבל את ברכת המועצה ואף קיבלנו סטודנטית מלגאית שתלווה את
הפרויקט ,כמו גם תקציב מיוחד עבורו.
במקביל לתהליך זה ,פנתה אלינו שכבת ז' לקיים פעילות נטיעות לכבוד ט"ו
בשבט ומתוך מחשבה לשלב את הפרויקט בגינה הקהילתית העתידית ,שיתפנו
פעולה עם יוזמי הפרויקט.
כתוצאה מכך ,ולאור העובדה כי מיקום הגינה לא אושר עדיין על ידי ועד האגודה,
נוצרה אי הבנה בין הגורמים המעורבים ולכן נתבקשנו על ידי הוועד החקלאי,
להעביר את מיקום הגינה בשלב זה.

הוועד המקומי פועל לקיום המשך הפרויקט המבורך.

 .12.13שיפוץ מרפאה/ספריה/ארכיב/חדר דואר – מלי אורבך הובילה את הנושא
מטעם האגודה .יש תכנית שהכינה אורית אקרמן עם אומדן עלויות .לקבל את
האומדן מאורית ולהעביר לקבלת הצעות מחיר מקבלנים נוספים לאחר קיום
סיור במבנה.
 .13.14הצעות מחיר סימוני תנועה – התקבלו  3הצעות מחיר:
חברת חי כבישים – ₪ 11857
חברת סימנים בע"מ – ₪ 9325
חברת אדיר טאצ' – ₪ 9463
הוחלט לקבל את הצעת המחיר הזולה ביותר של חברת
סימנים בע"מ.
 .14.15תכנית מדידה שטח ציבורי – הוחלט לקבל הצעת מחיר מאולה עד בית
העם.
התקבלו  3הצעות מחיר:
גטניו ושות מודדים – ₪ 5000
אבישי פרץ – ₪ 5600
דניאל לרר – ₪ 8900
הוחלט לקבל את ההצעה הזולה ביותר של גטניו ושות'.

_________________

אסנת ורטמן  -יו"ר ו .מקומי

________________
חותמת ועד מקומי

