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לכבוד
חברי ועד

הנדון :סיכום ישיבת ועד מס' 36
מיום ראשון ,טז' אייר10.5.09 ,

.1

נוכחים
איציק שטיינברג
שמואל בליץ
אייל ברייטברט
יעקב טאוב
יצחק הרטמן
יריב אהרון
קרן ריצמן

.2

נעדרו
רפי ברזני – באבל
יוסף אופנבכר

.3

פרוטוקול קודם – מאושר פה אחד.

.4

מים
פרפ' חיים גבירצמן השתתף בדיון בנושא חסכון במים לאור מצב המים במדינה.
חיים ממליץ לטפל בשני נושאים הר"מ ובכך לתרום להקטנת פחת המים שיביא לחסכון.
א .להתקין מקטין לחץ מרכזי משום שהלחץ בישוב גבוה מאוד ולכן הבלאי בצנרת גבוה יותר
וכן גורם ליותר פיצוצים בצנרת הפרטית.
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ב .ממליץ לבצע איתור דליפות בצנרת ולטפל בהם.
 כמו כן ממליץ לבחון הקטנת שטחי הגינון ובמיוחד מדשאות שצורכות הרבה מים..5

מדורות ל"ג בעומר
זרובבל השתתף בדיון.
 זרובבל יבדוק את מקומות בהם יש מדורות ויוודא שאין סכנת שריפה. בנוסף לסיור הרגיל יתווסף סיור נוסף רכוב בין השעות  20.00ל 02.00 -אחרחצות ומתפקידו להסתובב בין המדורות ולהשגיח על הסדר ובטיחות אש.
 על הרכב הסיור יש לשים ציוד כיבוי כגון מחבטים ,וזרנוקי מים. -זרובבל יתדרך היטב את השומרים ויהיה בכוננות לכל מקרה חריג.

.6

רכז נוער
 רכז נוער התפטר מתפקידו ויסיים בפועל ב.31.5.09 - פורסם מכרז לרכז נוער כולל בעיתון ב"שבע" – המכרז יסגר ביום שישי.15.5.09
 תוקם ועדת מכרזים שתראיין ותבחר את רכז הנוער החדש מטעם הועד יהיובועדה ,איציק שטיינברג ,אייל ברייטברט ,בריינה הרטמן והח"מ ,ועדת נוער
תבחר  4אנשים מטעמה.

.7

שדרוג שער
התקיים דיון עם אלעד נציג חב' וימאזור בקשר לתקלות הרבות בשער לטענת נציג החברה –
חלק גדול מהתקלות נובע מכך שרכבים מתנגשים במחסום ולכן ממליץ להתקין גם רמזור
שיתריע במקרה של אין כניסה מכל סיבה.
 לאחר דיון ארוך הוסכם שבאחריות חב' וימאזור להחליף את המחסומים ועלחשבונה ממחסומי עופר שערים למחסומים יותר איכותיים.
 תוספת הרמזורים ,פסי האטה ושדרוג התוכנה יעלו לישוב  .₪ 11000ועדתבטחון ממליצה לאשר את השדרוג אך מבקשת להוסיף סכום זה לתקציבה.
החלטה
הועד מאשר את השדרוג ברוב  -6בעד – 1 ,נגד.
והוספת סכום מקביל לתקציב ועדת בטחון.
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.8

טקסי יום הזכרון – יום העצמאות
טקסי יום הזכרון ויום העצמאות היו מוצלחים ובסה"כ עמדנו בתקציב.
משוב מהתושבים היה מאוד חיובי.

.9

רח' הכרמל – חד סטרי
לזרז אישור קטע ממועדון נוער לכיכר כחד סטרי בין השעות 0700-0900
ואז להפוך את רח' הכרמל ממשפ' יפה ועד למועדון נוער כחד סטרי.

.10

עידכונים
ספריה
נשלחה בקשה להצעת מחיר לחב' אורלן ולאחר קבלת תשובה יקבע הקבלן הזוכה
ותתחיל העבודה.
מקוה
 התקיים דיון בנושא שיטת חימום המים ,מר אלי רוזנטל אמור לתת לנו חוו"דלגבי שיטת חימום במשאבות חום.
ואז יובא לדיון והכרעת הועד הנושא דחוף מבחינת הקבלן.
 כמו כן התקיים דיון וסיור בשטח בנושא הפיתוח והליקויים בבורות הטבילה. בליץ עידכן לגבי מצב התרומות כמו כן התבקש לסכם עם מר קלמן לגבי תרומת ₪ 250,000מועד העברתה.
במידה ולא תתקבל תשובה ברורה – איציק ישוחח עימו.

בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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