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 עדכון שוטף + הוצאות ומיסי הועד + פרוטוקול ישיבת ועד

 עדכון שוטף

בין הועד ממשיך לקדם את צרכיי הבניין, תוך שילוב של עבודה עצמית היכן שאפשר, והפעלת בעלי מקצוע בפיקוח צמוד היכן שנדרש. 

פינוי וניקוי של יישור מרצפות הכניסה האחורית, השאר, בוצעה התקנה של ציוד כיבוי אש )גלגלת + מטפים( בכל הקומות וגם בחנייה, 

 ניקוי יסודי של חדרי המדרגות. ראו צילומים למטה בעמוד...לת ועבוד דר האופניים ועוד. בימים אלו החלוהמקלט, פינוי וארגון ח

 יקון הצנרת בבנייןהוצאות גבוהות לת

כידוע לכם, בוצעה עבודה נרחבת של תיקון צינורות מים )מי שמעוניין לקבל הסבר בהרחבה על הנושא מוזמן ליצור קשר עם יוסי(. עלות 

וד עבור רכישת ציוד כיבוי אש )יצוין כי יוסי התקין את כל צי₪  3,000 -ולזה נוסף גם סכום של כ₪,  12,000 -התיקון + עבודה היה כ

לכל דירה ₪  172.50תשלומים של  3 -בגין ההוצאות הנ"ל יגבה ב₪(  15,000כיבוי האש בעצמו, ובכך חסך לנו כסף רב(. הסכום הכולל )

 .2018החל מחודש דצמבר 

 הגדלת תשלום חודשי )מיסי ועד(

עלת בעלי מקצוע וכיו"ב(, מיסי הועד כדי לאפשר לועד להמשיך וקדם מספר פעילויות ופרויקטים אשר דורשים השקעה )רכישת ציוד, הפ

רישום הפרוטוקול של פעילויות ופרויקטים של הועד ניתן לראות בהמפורט . את התכנון 2018לחודש החל מחודש דצמבר ₪  250 -יועלו ל

 של ישיבת הועד האחרונה.

 וקול ישיבת ועדפרוט

מתוך כוונה לשמור על שקיפות מלאה בפעילות של הועד, וגם  להודעה זאת מצורפת גם העתק של פרוטוקול ישיבת הועד האחרונה. זאת,

 לשתף כמה שיותר את כל בעלי הדירות במה שקורה כאן, ולעודד את כולם להמשיך ולהציף נושאים ובעיות אשר מצריכים טיפול והתייחסות.

 הערה חשובה

מתבקש לפנות לחברי הועד,   -ועד המתפרסמות להלן כל מי שיש לו השגות, הערות, בקשות להבהרה וכל כיו"ב שאלות בנוגע להחלטות ה

 .vaadannafrank18@gmail.comניתן לפנות גם דרך כתובת הדוא"ל של הועד:  בעל פה או בכתב, ולקבל היענות נאותה.
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