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 אש המועצה איילה הציגה בפני החברים את הפרוייקטים שהועלו בפגישה עם רותי רוזן ,ר א.. 1

 אדיר נעמן, מיקיבר ויואב לפידות )מחלקת הנדסה(.

 פארק דשא ענק עם במה גדולה,  -בכניסה ליישוב מאחוזת אתרוגפרוייקט * 
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מטר כולל שביל לבמה כולל תאורה  כולל עמודי הצללה וכולל  12/8המועצה תספק את הבמה  גודל 

 גדר לאורך הכביש. 

  .ומשחקי אבן,פחים,שולחנות קק"ל ספסלי קק"ל ,מטר דשא  1200הוועד יספק 

 ישולם מתקציב גינון -.בתוספת מע"מ ₪  60,000עלות הדשא בסביבות 

 ק"ל פחים ושולחנותיש לבדוק עלויות לספסלי ק

 לבדוק  הצעות מחיר למשחקי אבן 

 פה אחד.הפרוייקט אושר 

 תהפניה לוועד -בדיקת במפרבכביש מול גני הילדים לבדוק צביעה באדום  -* פרוייקט מתחם גנים

 תמרור, 

ניקוז מרכזי המתחבר לניקוז החיצוני, שביל לרכבים, שביל למקווה, חניה ,הזזת ביצוע ע"י המועצה: 

 ם המחזור , גידור. מתח

 תקציב גינון -בדיקת עלויות מול הגנן -ייבצע  גדר חיה בשביל המוביל למקווה -הועד 

גדול לבדוק אופציה לאדריכלית נוף ולבדוק הצעות מחיר עבור פרוייקט -מתחמי משחק שונים

  -יש לבדוק כמה כסף שמור לפרוייקט זה -שיכול להתפרש בכמה פעימות

 על גידור השביל למקווהאושר פה אחד 

טרם  גובשה דעה  -אושר ביצוע חניה ניקוז שבילי גידור והזזת מתחם המיחזור ע"י המועצה

הנדסה ותוצג בפני הועד  תיהיה ישיבה לפני עם מחלקת -היכן ימוקמו החניות ומתם המיחזור

 המיקומים לאישור.

חניות ומתחם המחזור פרוייקט המתקנים יעלה לאחר שהמועצה תבצע את הניקוז מיקום ה

   ואז יבחרו המתקנים לצורך הפרוייקט.

בדיקה מול  -יצירת שבילים לטובת הולכי רגל -שבילים לאורך כל רחוב שבעת המיניםפרוייקט *

 ההנדסה.

 ,עצי השקמה הנמצאים במרכז שפירא ליד המקווה וליד הספרייה מלכלכים מאוד -עצי שקמה. 2

 פירות העץ, ע"י עודד מחברת שיקמה המתמקצע בעבודה זוביצוע הזרקת חומר לטובת הפחתת 

לכל עץ בתוספת ₪   850לכל עץ ביקור ראשון  ביקור נוסף במידת הצורך ₪  1600בעלות של 

 מע"מ.

 אושר בפה מלא לביצוע הזרקת החומר.

בתוספת ₪  800בעלות של  -הצעת מחיר עבור חשמל לצופרים עבודה נעשית ע"י אלי מרכוס.. 3

 מע"מ.

 אושר בפה מלא.
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ה הודעה במזכירות על הפרה של ציביון היישוב, רכב שנוסע ברחבי התקבל -תנועת רכבים בשבת. 4

היישוב בשבת, יש להוציא הודעה לתושבים על איסור נסיעה בשבת ותזכורת על צביון היישוב, יש לוודא 

 .שרק במקרה חירום ניתן לנסוע, 

 וואצ השונות.הודעה בעלון, ובהודעות ההוחלט להוציא 

הרעיון נפלא אך לא רלוונטי כרגע היות וכל הארץ אינה מרושתת, אז המהירות לא  -סיבים אופטים. 5

 אפקטיבית, 

 הוחלט לברר בישובים סמוכים כיצד התייחסו לנושא ולדון בענין כשיהיה רלוונטי. 

ילה מול סמנכ"ל לאחר פגישתה של אי ,קיימת לנו מערכת של חבילה בסיסית – "קהילה נט"אתר .6

חד ₪  4500 )סה"כ מדובר בעלות של 35%הצליחה להוריד את עלות השימוש בכתפעול האתר 

עקב ריבוי  –הוחלט לדחות את הטיפול בנושא למס' חודשים  תשלום חודשי קבוע(₪  550פעמי + 

 הפרוייקטים

קהילה ארועים לטובת פעילויות ב₪  1500-2000בעלות של  .שולחנות פלסטיק 10הוחלט לרכוש .7

 וכו'.

חבר מהיישוב ביקש להשכיר למפעל בו הוא עובד את המגרש  -השכרת מגרש הספורט לקט רגל.8

 המגרש אינו באחריותנו ויש להפנותו למועצה.מכיוון שעבור משחקים בימי ראשון, 

 יש לבצע הדברה בכל היישוב , מרכז שפירא ,אחוזת אתרוג וההרחבה,  -תיקנים ביישובהדברת . 9

ליידע את התושבים על ביצוע ההדברה כמה ימים מראש, בפעם הקודמת ביצע צורי גלאם, יש 

 זאת מול הקבלן עצמו. סכםלהודיע לתושבים המעוניינים להדברה בביתם , ל

 הוחלט על ביצוע הדברה והודעה מסודרת לתושבים.

ת ההסעה, הוחלט לאור פניות תושבים בענין הספסלים בתחנו -תחנות ההסעה  ללא ספסלים. 10

 לבדוק נושא זה מול מתי כהן במועצה.

הוחלט לא  לאשר הצללה בגן המשחקים שליד בית  -לה בגן שעשועים קטן ליד בית הכנסתלהצ.11

 .הכנסת, יבחנו גם אפשרויות נוספות

חצי   עבור המוטמן והחזרת הקרטוניה₪  1000הועד מוכן לשלם  -מוטמן ליד בית הכנסת חב"ד. 12

 המועצה תשלם והשאר בית הכנסת. או להוסיף פח גדול.

 שונות:. 13

תוך התייעצות עם היועצת  -א. הוחלט לבדוק מחדש את הסכם העבודה עם איש התחזוקה

 המשפטית.

צביעה ותיקון  באחריות איילה ) -ב. הוחלט להגיש לאיש התחזוקה רשימת פרוייקטים לביצוע

תיקון ברזיה בגן עדן, , צביעת האולם, תיחום לפינות גזם, סיום חרי, ספסלים, צביעת גידור מתחם מס

 וכו'(. פרוייקט מבנה בני עקיבא
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הוחלט לפנות לנציג הישוב במועצה למגן שלטים לגני השעשועים לשמירה על השקט בשעות . ג

 .שלטים לגן שעשועים על שמירת השקטהידועות , לדאוג לביצוע התקנת 

 

 מקומי מ.שפירא וועד ר"דוד זליגר יו םעל החתו מזכירת היישוב-רשמה : איילה גואטה


