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 נוכחים: 

 יו"ר ועד מקומי –דוד זליגר 

 חבר ועד -אהרון טמיר

 חברת ועד -רות רוזן

 חברת ועד -זהבה שפירא

 מזכירת ישוב -איילה גואטה

 

 על סדר היום:

 שערי היישוב .1

 אחריות מתקני הספורט .2

 וותיקה -רישום בטאבו .3

 שונות .4

 להלן הדברים:

כי  ,תוקן, הוחלף תואם השבתון  וזה לאחר תקלות חוזרות , לאור  העובדה 3שער לכביש  .1

לגבי  היו תקלות רבות אשר לא הצליחו לתקנם כראוי מזה זמן רב, נשקלת האופציה

 .לעבור לחברת שערים אחרת  השער באחוזת אתרוג,

התקבלה הצעה נוספת של חברת "אלון שערים ומחסומים" לאחר קבלת המלצות רבות  

 על חברה זו, ההצעה הינה זולה מחברת "שערים" הנוכחית.

הוחלט פה אחד לאשר ביצוע החלפת חברת שערים לטובת שער באחוזת אתרוג וזאת רק 

 לאחר בדיקה נוספת מול נציג חברת "אלון שערים" 

 .מסכם  בנוגע לשעריםמכתב  יוצג בפני התושבים

הועלה בשיחת וידאו ניר אמסלם מנהל מחלקת ספורט במועצה שפיר נושא העברת  .2

לידי הועד. הועלו ההסתייגויות לאור העובדה כי במגרשים אלו  תחזוקת מגרשי הספורט

משתמשים תושבי המועצה בכלל לרבות הישיבה  ונושא אכיפת הוונדליזם ואחריות 

 תנת למעקב מצידנו.התקינות לא ני

סוכם כי ניר ישוחח עם נציג מטעם הישיבה שיהיה אחראי על ילדי הישיבה בכל הנוגש 

לשימוש במתקנים , וונדליזם, תחזוקה, שעות משחק וכו', ועד היישוב יבחר נציג מטעמו 
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שיהיה אחראי על הסחב"ק מבחינת לוחות זמנים , פתיחת המגרש, דיווח תקלות, 

 צעד ראשון בדיקה ע"י מתנדב  ואם אין אחראי בשכר.תחזוקה וניקיון, 

בטיחות וכל אחזקה  למען הסר ספק, המועצה הינה אחראית לתקינות המתקנים,

 מקצועית

בירור עם נהוראי תושב היישוב אם הוא מעוניין להיות אחראי על כל  אזור  -סיכום

בהתנדבות , במידה ולא לבדוק עם איש האחזקה של היישוב בתשלום או נציג  הסחב"ק

 .אחר בשכר

נושא רישום בטאבו מגרשים של מרכז שפירא הוותיקה עדיין מוקפא, יש צורך לבדוק  .3

 .במועצה היכן עומד כל נושא הפרצלציה וכיצד ניתן להתקדם

  ום נושא זה.יש לתאם פגישה עם מחלקת ועדה לתכנון ובניה לצורך קיד

 שונות: .4

 יש צורך בריסוס לאורך כל הגדר משער משואות לאורך כל ההרחבה עד  -עירוב

 יש לבדוק הצעות לטובת ריסוס וביצוע העבודה בהקדם. לסחב"ק וליד הטיילת.

  בשלב א מאחורי חומות הבתים יש להיכנס עם טרקטור לנקות את כל הפס

בניקוי כל העשבים ופינוי דרך לנציג  העירוב מסתמך על חומות הבתים ויש צורך

הגשת הצעת עבודה על ניקיון האזור. יום שלישי יבוצע סיור איילה  -העירוב.

ואהרון  בכל האזורים הנ"ל לבדיקה האם אזורים אלו שייכים ליישוב או 

 לתחזוקת המועצה.

 רכישת חרמש  לטובת עובד העירוב ביצוע עבודות מיידיות בכל הקשור לעירוב- 

העובד יאכסן ₪  500ר רכישת חרמש יד שניה תקין כחדש מעוז הגנן בעלות אוש

 את החרמש במחסן הנמצא באולם אירועים.

  לבצע גיזום מסיבי לעצים הנמצאים בסמוך לבתים וגורמים ללכלוך רב ולמפגע

 לתושבים.

 שורשים גדולים אשר הרימו את האבנים  -כריתת עץ ברחוב שבעת המינים

וגורמים למפגע ,קבלת אישור לכריתת העץ ולביצוע המשתלבות במדרכה 

 העבודה.

 רשמה: איילה גואטה מזכירת יישוב מרכז שפירא

 על החתום

 מקומי מ.שפירא וועד ר"דוד זליגר יו


