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 שוהם  2שנערך בבית המתנדב ברחוב לשם 

 
 זיו שמע,פלג רשף, יו"ר, רונן פרידמן, שמעון אלבאז, חני קרס, -איתן פטיגרו              נוכחים:

 אשר פאהן, אבי אלטלף, יוסי לוי, סוזי בר ואלי פלג. יוחנן תורגמן, איתן ליליוס,  

 

 ה, ענת דותן, יפתח יששכרוב, עו"ד דן אור, אילן קומדגנית שטיניג, דודי זביב,   משתתפים:

 אהובה זביב, עופר גומבינר, דינה פרומוביץ, רו"ח חדד , רו"ח מועלם, רו"ח יפה  

 פרקש.  
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הערנו בישיבת הנהלה ואני חוזר ואומר, שאני ממש לא נהנה  יו"ר:

 לראות עודפים בהיבט של משק המים. 

בישיבת ההנהלה הוחלט לקחת יועץ לתשתית המים בשל פיצוצים  

חוזרים ונשנים. התשתיות הקיימות לא כל כך ישנות וכל יומיים 

היועץ יעשה ניתור של כל תשתיות המים בישוב,   יש פיצוץ בצנרת.

 נתחיל בעבודות יזומות לאחזקה מונעת.

 מה עם שכונת גינדי. י. לוי :

ישבו צוות של נציגי השכונה, כולל נציג השכונה שעובד בחברה  יו"ר:

ממשלתית ומבין בנושא.  ניתנו מספר פתרונות וזימנו את חברת 

  . ולבחינת הפתרונות גינדי להצגתם

  



 

 

 

 זה תקלות דומות כל מה שקורה בישוב? א פלג:

 לא.  יו"ר:

חשוב לציין שנערכים סיורי שכונות לרבות בשכונת כרמים,  

תושבים. אנחנו   5המועצה משקיעה משאבים ובסוף  מגיעים 

מיידעים את הציבור מראש ורוצים לשמוע את הערותיו בכדי 

 שנוכל  להכניס לתכנית עבודה.  

 תעלה את זה בפייסבוק בלייב יהיו לך שותפים. ס. בר:

 מציע להזיז את הסיורים לשעה יותר מאוחרת .  תושב:

הגיע הזמן להפסיק לדבר דרך המקלדת. אנחנו באים ועוברים  דובר:

בכל השכונות עם העובדים. תושב אחד משכונת כרמים לא הגיע. 

ודה חבל זה חשוב לנו להכניס את העבודות הדרושות לתכנית העב

 הרב שנתית. 

אני מעיר לטובת הסיורים הבאים. לסייר לבד עם עצמי אני יודע ,  

אבל אני מביא איתי צוות שלם, מנכ"ל , מנהל אגף איכ"ס,  

 תחזוקה ועוד אנחנו באים לשמוע אתכם. 

הצעת ייעול, אפשר לפרסם ולהזמין גם את חברי המועצה ואני  פ. רשף:

 ותפים. מניח שמי שיוכל יגיע  ולהיות ש

 רעיון טוב.  ח. קרס:

אני לא מבין במים, אבל לפתוח ברז מים על הבוקר ואין מים  זו  תושב:

בעיה, אני לא מדבר עדיין על עוצמת הזרימה של המים שהיא 

מאוד נמוכה. כמות הניתוקים לא סבירה.  אני לא יודע אם זה 

 פיצוץ מים, או תקלה, או עבודה יזומה. 

 בתקופה מסוימת אפילו תיעדתי כי אמרו לי שלא תיתכן כמות  

 ניתוקים בכזו כמות מוגזמת.  

במסגרת תכנית העבודה של המים, צריכה להיעשות עבודה, מה  



 

 

מצבנו כרגע ולאן אנחנו רוצים להגיע?  מעין תכנית פעולה מה 

 צריך להיות המצב הסופי? 

, אם הסף יורד צריך להיות גם ניתור, אם יש ירידה בזרימה 

 .   80%מתחת ל 

 אני מסכים איתך. יש כאן זה שני דברים שונים לגמרי יו"ר:

כמות הפיצוצים וכמות הבעיות מים אם זה במחשב שפתאום לא  

עובד בבריכה המרכזית ,לא הגיוני. בשביל זה הכסף נועד לא כדי 

  שיצבור ריבית,  הוא נועד לתת שירות ולמנוע תקלות מים. 

 האם יש לוח זמנים לנושא הבדיקה והתיקון? א. פלג:

התחלנו כבר בבדיקה של מהנדס חברת אורייטק לבדיקת  ד. זביב:

 התשתיות. 

מה לוחות הזמנים, תוך כמה זמן אנחנו מקבלים תשובה בנושא  א. פלג:

 טיפול הפסקות מים בישוב?

עד סוף יוני אנחנו מקווים שנקבל סקירה ונביא אותה למליאה  יו"ר:

 ל הצעות קונקרטיות לביצוע.  כול

 מאשרים פה אחד

  2018  -קרן מים וביוב כספי לאשר דוח  
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