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פרוטוקול ועד מקומי מספר  4מתאריך 8.3.2020
נוכחים/ות :אסנת ורטמן ,שמוליק פילוסוף ,ינה נכט ,חיים רז ,דויד ויילר ,ליטל סופרי ,ישי
הורניק ,חנה אוחיון.
הנושאים על סדר היום:
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אישור פרוטוקול מישיבת ועד 23.2.2020
צהרונים
עדכון שערים ומצלמות
עדכון מדרכות
מפקד תושבים
אנדרטת זיכרון
יום העצמאות
יואב שגיא
מכתב שמעון סבג שמש
אתר מיחזור  -קרטונים
שונות

דיון והחלטות:
 .1אישור פרוטוקול מיום  - 23.2.2020אושר לפרסום לתושבים.
 .2צהרונים – הוועד פנה לוועדת צהרונים בבקשה לבחון את המורך בפתיחת המכרז להפעלת
צהרונים ,או שמא להמשיך להתקשר עם ליאת מוסקוביץ' בהתאם למכרז המאפשר שנת
התקשרות נוספת ללא פרסום מכרז נוסף .ועדת צהרונים המליצה לקיים סקר שביעות רצון
בקרב הורי ילדי הצהרון .הסקר פורסם להורים במהלך שבוע שעבר .השאלות שביעות הרצון
ניתנות היו למענה באמצעות  5אפשרויות ,כאשר  5סימן שביעות רצון גבוהה מאוד ו 1-מעידה
על חוסר שביעות רצון .כמו כן ,ניתן היה להוסיף הערות במלל חופשי.
מניתוח הנתונים עלה כי כ 69% -סימנו 4-5
וכ % 30-סימנו .3
נתוני הסקר יועברו לליאת בתוספת כל ההערות .הוועדה תיפגש בימים הקרובים ותעביר את
המלצתה לועד.
החלטה – להמתין להחלטת הועדה.
 .3עדכון מצלמות – פאשי נפגש עם יועץ מקצועי בהתאם לדיון שנערך בישיבת הוועד האחרונה.
התקבל מפרט מתאים של  6מצלמות בהתאם לצרכים שנקבעו.
החלטה – לפנות לשלושה ספקים לקבלת הצעות מחיר בהתאם למפרט שהתקבל מיועץ
המצלמות.
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 .4עדכון שערים – שמוליק נפגש עם מציע ההצעה הזולה ביותר לקבלת הצעה ומפרט לחיבור
חשמל לכל השערים שנקבעו .לאחר סיור בשטח והתייעצות נוספת עולה כי יש לשנות את מידות
השערים כך שיתאימו למעבר לכלים גדולים הנמצאים בשימוש החקלאים ,כלומר יש לקיים
מפתח של  6מ' לפחות.
כמו כן ,מסיור בשטח עלה כי עלות החיבור לחשמל מוערכת בכ.₪ 30,000-
החלטה  -לקבל שתי הצעות מחיר נוספות על פי המפרט החדש שנקבע לשערים בלבד –
בטיפול חנה.
וכן פניה לאסף שגיא להתייעצות בנוגע להכנת תשתיות החשמל.
 .5עדכון מדרכות – לצורך קידום הפרויקט ,המועצה המליצה לבחון אפשרות של עבודה עם אחד
מקבלני המועצה ובכך לייתר את תהליך המכרז (בכל מקרה תהליך המכרז לא ינוהל על ידי
הוועד המקומי ,אלא על ידי המועצה ,שכן הפרויקט מוערך ביותר מ .)₪ 147,000-המועצה
הבהירה כי בהליך זה של קבלן המסגרת ,תנתן לוועד המקומי הסמכות הבלעדית לפקח ולאשר
את עבודת הקבלן .בהתאם לכך ,אסף שגיא הזין את כתב הכמויות למערכת המועצה והתקבלו
הצעות מחיר משני קבלני המסגרת של המועצה :מנחם אליהו ואלאפי.
החלטה -הוחלט לאשר את הקמת המדרכה והשלמת רצועת הכביש ממשק ( 40חתינה) עד
אזור המכולת –  400מטר.
הביצוע ע"י קבלן מסגרת של המועצה ,עפ"י כתב כמויות שהוכן ע"י אסף שגיא בהתאם
למחירון המועצה .בתיאום מחלקת פיתוח של המועצה ובפיקוח עצמי בליווי מקצועי מהמושב.
התקבלו  2הצעות מחיר לפי כתב הכמויות עם הנחה על מחירון המועצה:
מנחם אליהו נתן הנחה של  29.2%והצעתו ע"ס ₪ 289344
אלפי נתן הנחה של  26.2%והצעתו עומדת ע"ס ₪ 301604
 .6מפקד תושבים – לצורך היערכות למצבי חירום (כגון הקורונה בימים אלה) קיימת חשיבה של
חברי הועד לקבלת נתונים בזמן אמת אודות מצבה מדוייקת של כמות התושבים/ות .באחריות
חנה להתייעץ עם שחר כץ.
החלטה  -לאחר התייעצות עם שחר כץ הומלץ לבצע סקר מבית לבית ע"י חלוקת המושב
ומיפוי לאזורים .ינה תכין טופס מתאים עם דגש על פרטים כגון :מצב בריאות (נכים/קשישים)
גיל הילדים ,שפה .לאחר קבלת הנתונים יועברו לשחר למתן יעוץ נוסף.
 .7אנדרטת זיכרון – מאחר והגשת התכניות למשרד הבטחון לשנת  2020מסתיים בסוף חודש מרץ
והחומר אינו מוכן להגשה הוצע ע"י שמוליק לפנות לאבי ביננפלד להקים קיר תומך בגב הבמה
הקיימת עם הנצחה כפי שהוצע בתכנית הגדולה ,שמוליק ידבר עם פזית ואבי.
ינה תדבר עם רוני עירון לקידום ההגשה .לשלוח לינה את כל החומר – באחריות חנה.
 .8יום העצמאות – האחריות ינה וליטל להביא תוכנית ליום העצמאות במסגרת התקציב שאושר
ע"ס  .₪ 25,000הוצע על פורמט של מופעים של תושבי המושב ,במה פתוחה או כל רעיון אחר
שיבחר במסגרת התקציב.
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 .9יואב שגיא  -פניית החבר יואב שגיא לקיום יריד/תערוכת אומנים מהישוב בבית העם מבורכת.
הוצע כי ליטל ביחד עם יואב יתכננו את הארוע שיתקיים בחדשי הקיץ (בית העם פנוי מחוגים).
ליטל תעדכן בהתקדמות התוכנית.
 .10מכתבו של שמעון סבג שמש – מכתבו של שמעון בנושא הקמת תשתיות מדרכת אקרשטיין
מול ביתו מספר  252ברחוב נחל לכיש .מאחר והתשתיות בהרחבה בוצעו ע"י האגודה והנושא
באחריות האגודה הוחלט להעביר את המכתב לוועד האגודה לטיפול.
 .11אתר מחזור  -קרטונים – לאחר תלונות רבות במוקד המועצה על חוסר במתקן מחזור קרטון
נענתה המועצה לפניותינו והוזמן מתקן למחזור קרטון עבור הישוב.
הוחלט כי המתקן יוצב ליד חדר הנשק/מועדון נוער בוגר.
 .12שונות – זבובים/יתושים
א .יתושים  -קיימת בעיה של מים עומדים בדרך מהשער לכיוון פרנקו לכיוון פסי
הרכבת/מאגר .הומלץ לפנות לאיכות הסביבה בית שמש לבדיקת מקור היתושים.
ב .זבובים – יש להתארגן להדברה נגד זבובים לקראת חודש מאי .הגנן יונחה על חנה להקפיד
על ריסוס השטחים הציבוריים וכן תעשה פניה לוועד האגודה לטיפול מול מגדלי בעלי
החיים לקראת חודש .5/2020

-----------------------------יו"ר ועד מקומי אסנת ורטמן

----------------------חותמת
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