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 מירה, עדה, אלון, יוסי, דיוד וגם נורה ואמירה משתתפים:

 ביצוע החלטה נושא מספר

 עדה 2018חודש החל מדצמבר ₪  250יועלו לסכום של  מיסי ועד בית 1

בגין עבודות צנרת ₪  15,000הדיירים יחויבו על סכום כולל של  תשלום הוצאות חד פעמי 2

תשלומים  3 -אש. החיוב יחולק ל-מים + התקנת תשתיות כיבוי

 .2018לכל דירה, החל מחודש דצמבר ₪  172.50של 

 עדה

ת + עלויות התקנת מערכת מצלמות לצורך זיהוי יוייבדקו אפשרו מצלמות אבטחה 3

 מפגעים כמו פגיעה בשער החנייה, זריקת זבל בחדר אשפה ועוד.

ודיוד יבקשו  אלון, עדה

 הצעות מחיר נוספות

 עדה )מול חברת קשת( יבדק התקנת מערכת לפתיחת שער החניה עם טלפון ניידת הפעלת שער חנייה 4

לכל הפחות, יבוצע תיקון חורים/ליקויים קיימים. בנוסף, ייבחנו  אספלט חנייה 5

מטר לאורך כל החנייה  6עלויות חידוש אספלט ברוחב של 

(, וגם חידוש אספלט מלא 20על בניין מספר )הוצאה משותפת 

 של כל החנייה.

 אלון יבקש הצעות מחיר

 אלון יותקן שעון חשמל להדלקה/כיבוי של תאורת חוץ שעון חשמל לתאורת חוץ 6

 דיוד דיירים יתבקשו לפנות רכבים לא בשימוש רכבים לא בשימוש 7

 אלון האור בחדר הפחיםיותקן חיישן תנועה להדלקת  חיישן תנועה בחדר פחים 8

 אלון יבדק אפשרות להחלפת פחים פגומים או רכישת חדשיםת החלפת פחי אשפה 9

 יוסי 8-ו 6, 4, 2לובי,  –יותקנו תאורות חירום בקומות  תאורת חירום במדרגות 10

יוחלף מנקה המדרגות החל מחודש דצמבר, ללא פיצויים )הינו  ניקיון מדרגות 11

 פעמי יסודי של המדרגות-יבוצע ניקוי חדעצמאי(. בנוסף, 

 דיוד

 יוסי יבוצע חיזוק של המעקה בלובי חיזוק מעקה מדרגות  12

 אלון בוצע בדיקה + תיקון נזקי רטיבות בקומת הגג של המדרגותת רטיבות חדר מדרגות 13

הועד, ותפיץ  ציג לאלון ודיוד את אופן התנהלות חשבונותתעדה  פעילות הועד 14

חתימה  כמורשירשימת קשר של בעלי דירות. אלון ודיוד יוגדרו 

 בחשבון של הועד )בנוסף לעדה ונורה(.

 עדה, אלון ודיוד

 

הערה: אמירה מבקשת לקדם יוזמה לקבל הצעה להתקנת מרפסות תלויות )מברזל( בבניין. לצורך העניין, היא תעבור בין בעלי הדירות 

 ת לקבלת הצעת מחיר בנושא.לבקש מהם לחתום על הסכמת העקרוני

 ישיבה, אך נדונו בפגישה הקודמת ועדיין נמצאים ברשימת הנושאים שבכוונת הועד להתייחס אליהם: בשלא נדונו נושאים קיימים עוד 

 השלמת תיקון מרצפות פגומות בכניסה -
 ביצוע "שפריץ" לבניין -
 לובי כניסהחידוש  -
 סככות צל בחנייההתקנת  -
 של הדירות חשמלדוח ליקויים בלוחות השלמת  -
 התקנת מיגון נגד יונים -
 הפח שליד תיבות הדואר )שלא יגנבו אותו עוד פעם(עיגון  -
 התקנת "וילון" על זרוע של שער החניה כדי למנוע פגיעה בו -
 ארגון של הארונות הקומתייםניקוי/ -
 גופי תאורה דקורטיביים בחצר הבנייןהתקנת  -

, כדי לסכם את ביצוע הפעילויות שהוחלט עליהם, לסקר את הצעת המחיר לביצוע פעילויות 2018ף לקראת סוף מוצע, שיתקיים דיון נוס

בהתאם לצרכי הבית ורצון בעלי  2019ולהכין תכנית עבודה ותקציב לשנת  2018נוספות, לבערו על דוח הכנסות/הוצאות של הועד לשנת 

 הדירות.


