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    131  פרוטוקול ועד מקומי מס'
 

 ZOOMישיבת  28.10.20מיום 
אבי   גיא זקר, ניסן כנפי,  יעל יעקב,, עומר סובולרפי תדהר, שלומי לוי ,אליעזר לנדסמן, נוכחים: 

   איציק סלובודיאנסקי, גיה רותם  אטיאס, אלון בלחסן
 ברדוגו אורחים: ליאורה ארבל, מיקי לב, אורלי 

 

 המשך טיפול נושא 

 קורונה 

במושבי המועצה התחלואה לשמחתנו אין חולים במושב, גם 

 , הציבור ממושמע ופועל עלפי ההנחיות. במגמת ירידה

 

 מכרז אחזקה גינון וניקיון  •

קבלן הגינון אבי מאיו אינו מוכן להמשיך בתנאי ההסכם  •

מהכנסותיו והוא הקיים נוכח העובדה כי הוצאותיו גבוהות 

 סופג תקופה ארוכה הפסדים אלו.

יוכרז הזוכה בחודש  להערכתנולקראת מכרז חדש אשר  אנו

על   , בכדי להמשיך את עבודתו עד פרסום הזוכה ,  דצמבר

מנת שלא ייווצר מצב שבו ממשיכה ההתקשרות עם אבי מאיו  

ללא מכרז, הנחה עו״ד הועד להפסיק את ההתקשרות מכח 

על הסכם חדש שמוגבל בזמן עד ום תלחההסכם הקודם 

סוכם כי יועסק למשך  להכרזת הזוכה במכרז במהלך דצמבר.

שקל כולל  67,500( בסכום של 1.11.20חודש וחצי)החל מה 

 מע"מ 

 
הצבעה: כולם בעד .  

 אושר
 יש להוציא חוזה.  -גיה

 פרויקטים אישור תקציבי 

שקל  280.000בהתאם להחלטת הועד אושר תקציב  •

מצורף מצב תקציבי נכון  ,  .2020עד סוף   לפרויקטים 

 להיום. 

מצורף קובץ מצב   •

 תקציב

מצורף קובץ   •

 פרויקטים 
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 רשמה גיה רותם 

לקיזוז באגרת שמירה  בתקציבשיועדו  30,000 •

ביטחון עקב  התקציב למוחזרים בשלב זה  למבוגרים

 הנושא ע"י המועצה.הקפאת 

רפי כי עובדים מול ועדת תכנון   עדכןבנושא הקאנטרי  •

 מחוזית כלל מועצתית.  

 מצורפת רשימת פרויקטים לאישור: •

לפני  גן טלי למתקן הכושר במצע רפי ביקש כי יושלם  •

 התקנת המתקנים הנוספים

הוסבר כי יש , פטאנק מגרש נחיצות   אהתקיים דיון בנוש •

   ביקוש בנושא בעיקר מהקהילה הבוגרת במושב

עומר הציג כי לדעתו היה צורך בתכנית חומש לתשתיות  •

 ולדעתו התהליך אינו נכון. 

דיון במהלך חודש דצמבר אשר  ןכי מתוכנ עדכןאליעזר  •

מטרתו להיערך לתכנית עתידית ארוכת טווח בנושא 

 ופרויקטים תשתיות 

מים אלו מבוצעת עבודה בנושא הבוחנת בי -גושי  + גזם •

מספר אופציות ,עד סוף השנה יתקיים דיון בנושא זה 

 לקבלת החלטות  

•  

 
 
 
 

הצבעה:   - פרויקטים
 כולם הצביעו פה אחד 

 ניסן ביקש להתנגד 
 פטאנק

 
 התנגד עומר
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