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יו"ר הועד :שלומי מגנזי .חברי הועד :ליאורה אזרחי-ורד ,אורנה לנגרמן ,יאיר קמייסקי ,אורי גולדפלם,
אמיר אזרחי ,אורן כהן-מגן ,עודד אלוש ,רותי שטרנברג ,בני גרניט ,חיים קרישפין.
ועדת ביקורת :גדי וקסלר.
מזכירת הישוב :לירז ארז.
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פרוטוקול ישיבת ועד מספר  62תאריך 62.6.62
 .6עדכונים יו"ר הועד ומזכירת הישוב.
א.

מכרז בטחון –  6חברות התמודדו במכרז .לאחר הוצאת הודעת זכיה לצוות 6
ואי זכיה לחאש ולבן בטחון ,הוגש ערעור מחברת בן בטחון .ההערה של בן
בטחון נבחנה על ידי ועדת מכרזים ונמצא כי אכן ניתן היה לפרש את אחד מתנאי
הסף גם בדרך שעשו זאת בן בטחון ועל כן פסילתם נדחתה וניתנה להם
הזדמנות כשאר החברות .כיום נשלחו לבן בטחון שאלות הבהרה ע"י ועדת
מכרזים.
סוכם בישיבה כי באם יהיו שינויים ביישום חוק השמירה בישוב הנושא יועבר
לפני השינוי דרך חברי הועד.

ב.

שינוי כניסות ויציאות הישוב – הוצגה תוכנית יועץ התנועה בפני חברי הועד.
מצ"ב נספח .1

ג.

פרויקטים מועצה – ועד .חברי הועד עודכנו בסטטוס כל אחד מהפרויקטים -
בהתאם לישיבה שהתקיימה השבוע בראשות מ"מ ראש המועצה ,ניב ויזל.

ד.

בישיבת ועד  09אושר לבצע שיקום קו ביוב רחוב קינמון .הביצוע נדחה למרות
אישור הועד בנושא ,משום שכתב הכמויות עודכן והסכום גדל באופן משמעותי.
ייבחן בשנית ויעבור לחברי הועד.

ה.

קורס עזרה ראשונה נפתח במרץ – חברי הועד מוזמנים להשתתף.

ו.

ועדת פסלים והנצחה – חברים :עפרה גפן ,תהילה שמש ,אלישבע קמייסקי,
מיכל כרמון ושמעון בן ארוש ,יו"ר הועדה – אמיר אזרחי.
בשבת הקרובה תתכנס הועדה בנוגע למיקום פסיפס אניטה.

ז.

יום שישי הבא  – 9.0.15פיקניק ישובי לחגיגות ט"ו בשטח.

ח.

חוזה אחזקת מכון סניקה ג'טליין מסתיים במרץ  – 0215החוזה לא יחודש.

 .6הצבעות –
א.

פרסום מודעות פטירה של תושבי הישוב בלבד .לא יהיה ניתן לפרסם פטירה
של קרובי משפחה (גם לא מדרגה ראשונה) ,אלא אם כן מדובר באירוע חריג.
באתר יפתח עמוד ייעודי שבו יפורסמו מודעות פטירה .מאושר פה אחד.
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ב.

צו המיסים לשנת  .6162מאושר – בעד  6 ,9מתנגד 6 ,נמנע.

ג.

עדכון לפרוטוקול  - 62תוספת שעות עבודה יועץ מכרז אבטחה ( 112שעות
במקום  )89בעלות של  ₪ 8,622סה"כ .הצבעה אינטרנטית -

הישיבה הסתיימה  - 44:22פרוטוקול אושר לפרסום.

נספח  – 1תוכניות כניסות  /יציאות שערי הישוב.
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