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.1

נוכחים
איציק שטיינברג
יריב אהרון
יצחק הרטמן
יעקב טאוב
יוסף אופנבכר
נאוה גלבנד

.2

נעדרו
קרן ריצמן
אייל ברייטברט
רפי ברזני

.3

אישור פרוטוקולים קודמים – מאושרים פה אחד.

.4

קרית החינוך – רוני גולדשמידט
רוני הציג תוכנית ראשונית של העמדת אולם ספורט ומגרש ספורט פתוח עבור ישיבת נר תמיד.
התקיים דיון בהצעה.
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רוני התבקש לבצע שינויים בהצעה כך שהמגרשים הקיימים ישארו כפי שהם לטובת ביה"ס
ממ"ד\ישוב וכן הוצעו מס' שינויים בהעמדה.
רוני יגיש מפה מעודכנת לאישור הועד.
.5

מקוה
חברי הועד עודכנו על פגישת הגישור שהייתה בין הצדדים ובה השתתפו יועצים משפטיים של
הועד והמועצה האזורית וכן עו"ד שמייצגים את התובעים .בעקבות הפגישה הנ"ל התקיימה
ישיבת ועדת מקווה לגבש ההצעה לגישור.
להלן ההצעה שגובשה.
א .הגבהת הקיר בין משפ' פורסט בעוד  1מ' בנייה ומעקה מעליו בגובה של עוד  1מ'.
ב ₪ 2000 .למשפ' פורסט עבור חמרה.
ג .ישמר גובה הברושים עפ"י גובהם היום.
ד .יוסר עמוד תאורה אחד מול משפ' בן דוד
ה .ינתן פיצוי בסך .₪ 15000
ו .בכדי לשמור על צניעות הטובלות תותקן פרגולה עפ"י תכנון האדריכל שתתן מענה
למסתור מכיוון משפ' בן דוד.
הדרישות הר"מ לא אושרו
א .הנמכת מעקה סביב מאגר המים – בגלל בעיות בטיחות.
ב .הגבהת הגינה או החלפת חלונות בבית משפ' בן דוד – הפרגולה תיתן מענה להסתרה מבית
בן דוד כמו הועד אינו מבצע עבודות פרטיות בבתי – תושבים.
ההצעה הנ"ל אושרה ברוב  – 5בעד – 1 ,נמנע.

.6

רכז קייטנה
מועמדותו של ארז הימלפרב )מועמד יחיד( מאושרת פה אחד.

.7

שדרוג כביש טבעת דרומי
אומדן שדרוג כביש הטבעת ברמה של הכביש הצפוני הינה כ ₪ 550,000 -תקציב המועצה
עומד על  400 – 450אש"ח.
ולכן יש שתי אפשרויות לקצץ חלקים מהמכרז ולעמוד על תקציב של המועצה או להוסיף
מתקציב הועד עוד  100-150אש"ח.
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החלטה
להוסיף עד  100אש"ח החל מ 450 -אש"ח שהמועצה מתקצבת כלומר אם המכרז
בסופו של דבר יהיה פחות מ 550 -אש"ח הישוב ישלים את היתרה מ 450 -אש"ח
התקבל פה אחד.

.8

חברת שמירה השלמה לשכר מינימום
חב' השמירה מבקשת שנגדיל את עלות שעת עבודה בשיעור תוספת לשכר מינימום כפי
שחוייבו עפ"י הסכם קיבוצי אך אינה מעוגנת בחוזה עם הועד התוספת הינה:
 0.5%מיום
 1%נוסף מיום
 1%נוסף מיום

1.8.09
1.2.10
1.8.10

החלטה
לבדוק תלושי השומרים אם החברה שלמה להם את התוספת אזי מאושר לעדכן את עלות
שעת השמירה בהתאם.
במידה ולא להחזיר את הנושא לדיון הועד.
התקבל פה אחד.

בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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