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  סיכום לתושבים-סימוכין: ו.מקומי

174/20/תאריך :  

 28/3/17מתאריך  ישיבת ועד מקומי סיכום 

 ו, מנהלת מדור מוניציפאלי במועצה.צפי פלד, סגן ראש המועצה ודנה אידבחלק הראשון פגישת וועדי נווה ירק עם 

 מוניציפאלית רכזת ודנה המועצה ראש סגן פלד צפי: נוכחות

 ומשה שירלי, יורם, דיוויד, חיים, איציק, אשר, יואל, משה, שרה :ומקומי אגודה ועד

העבודה מול משרדי הממשלה , קול קורא היוצא  :בטיפול המחלקה המוניציפאליתאת התחומים דנה אידו סקרה  .1
 .ממשרדי הממשלה לשלטון המקומי 

 סקר מספר נושאים:צפי פלד, סגן ראש המועצה, 

 .ובמועצה ביישוב -כוללנית תוכנית

 .יישובים 8 לגבי ביקשה כפס. ונסגרות קמות גבולות ועדות. מקיפות רשויות 22:  הרקע

 .נוספות רשויות עם נוספים ויישובים

 .לאומיות תשתיות מעבר .מעובדים יהיו שהשטחים חשוב. כפרית ותיירות חקלאות ופיתוח שימור

 . יסודי בסירקין. בהמשך קוןיר הרחבת. אסף עמי - תשתיות ברמת גם רבים משאבים -חינוך מערכת

 .לשפר מנסים .לבינוי מעבר גם מנסים. מעורבים תושבים. אדם וכוח מיפוי

 .ורגולציה לביקורות נתונים. מבעבר יותר מבקר הפנים משרד

 . היישובים בכל מכה -ביטחון

 .הביטחון שלטונות כל בפני צף. במושב בנושא מפגש

 .הפרוצה הגדר לאורך וסיור ענייני גשמפ. וביטחון חוץ ועדת של 19.3 ב ביקור

 .ההתפרצויות מול אונים חוסר העלה העין ראש ח"מת.. לחץ משחרר. במודע מתקן לא הצבא

 .לסיור כן גם הוזמן ברנע נחום. ביטוח צריך. כוננות כיתות להוריד כוונה

 .היום סדר לע אותו וישאיר הנושא את יעזוב שלא כינוס הוועדה והבטיח למחרת התקשר -דיכטר אבי

 .הנושא את הלאה יעביר צפי -במועצה ביטחון תקציב

ביקש לסגור את המעברים ליד פסי הרכבת ומתחתיהם על מנת למנוע מגנבים להגיע למושב או  – איציק גורביץ
לברוח לאחר גניבה  ועוד ביקש לסלול  את הדרך לאורך הירקון על מנת להסיט את החקלאים שעוברים דרך 

 מכבישי המושב . המושב החוצה

 חלק מהתוכנית הכוללנית. תהיה פגישה בנושא במועצה בנוכחות נציגי הוועדים. -בנושא התעסוקה החלופית

  –לופו חזן שירלי

 על עתק סכומי מוציאים המועצה יישובימחולק התקציב בתחום זה.  וכיצד בתחום הביטחוןפועלת המועצה כיצד 
 .  המועצה ראש בפני הנושא את יעלה צפי. זה בתחום עוזרת אינה המועצה אך הביטחון

 יג רשימת לקויים בגני הילדים ובקשה לתקנם . צפי המליץ להעביר לאייל צא -רוע גבמושב  מצב הגנים

 וטרינרי לבין נציגי הועד כדיוטיפול בכלבים משוטטים , צפי ידאג לפגישה בין השירות ה - שירותים ווטרינרים
 לטפל בבעיה זו . 

 יש לפנות למהנדס המועצה . חניות לבקשת עזרה כספית לסימון  – חנייהבעיית 

מתחם וה ירק לבין מתחם בית הספר ותעלה מול נציגי נתיבי ישראל בקשה להתקנת מדרכה בין נו דנה אידו
 המועצה . 



 neve-yarak@barak.net.il                                                      ועד מקומי נוה ירק     

     ========================================================================= 

 03-9384947קס:  פ                                03-9388269טל':                              49945דואר נוה ירק        מיקוד        

     

 

 

 ישיבת וועד מקומי

 גואטה משה, בלומנטל יורם, ילביץסנ שרה, קדיש דיויד, בלומנפלד אשר,  רוזנטל גלי,  חזן לופו שירלי:   נוכחים

 סקירת יו"ר : 

 יאושר בישיבה הבאה . :ועד קודמת  /פרוטוקול ישיבתאישור  .1

 לט לסגור את המזכירות בחוה"מ פסח, בתיאום עם ועד האגודה.הוח :חופשת חוה"מ .2

 י שניתנו בשנה שעברה . פאושרו כ: שי לעובדים .3

 עלתה בקשה לדון שוב בהסכם. הסכם בין הוועדים: .4

 כספים : 

  .הועד עודכן במצב היתרות עדכון מצב יתרות: .1

 : ביטחון 

וממוקם ברחוב הזית פינת השקד ישמש את מג"ב  1965שהוקם לפני שנת  יהסטטוטורמבנה הביטחון  מבנה מג"ב: .1

 בפעילותו הביטחונית . חדר הנשק משמש כפי שיועד מלכתחילה . 

 ת פעילות . המבנה יעבור לרשות מג"ב לתחיל 2/4/17מתאריך 

  באופן זמני. יש להוציא הודעה לתושבים על סגירת הספרייה 

 מוקמו מצלמות באזורים נוספים.:  מצלמות תשתיות ל .2

+  ₪ 2,000בטחון בעלות של  + מע"מ ובחדר ₪ 4,000: אושר להתקין אזעקה בחדר הנשק בעלות של אזעקות .3

ולוועד  צאות הביטחון הנ"ל ובמקביל גם למג"ביצאו מכתבים ליישובים הסמוכים בבקשה להשתתף בהו מע"מ.

 . האגודה

מ'  1פס דריכה בנתיבי הכניסה למושב באורך  התקיןאושר ל .משיני צידי הכביש נדחתה לעת עתה  :התקנת זרועות .4

 יש להציב במקום שלט ולבצע סימון בהתאם. יש להוציא הודעה לתושבים.מ'.  3ורחב 

  2.4-3.5/17 מתאריך הלילה עותבש נוסף שומר יתווסף החגים בתקופת .5

 . הרכבים תנועת של רישום וינהל הכניסה בשער יהיה השומר             

 ספורט : / תרבות /חינוך

במקביל לחוג זומבה , יש להודיע   29.4.17 אסיפה כללית של האגודה המתקיימת במוצ"ש שימוש במועדון: .1

 מועד אחר. להחוג  למדריכת החוג על מעבר למועדון הישן או להעביר את

  .ירק והוהחללים בני מושב נ 5אושרו שמות  : החלליםשמות אישור  .2

ר למקום איש במקום סגו 500איש ומעל  500הובהר לועד המקומי על השוני בין אירוע עד  דרישות לקיום אירוע : .3

  באתר המועצה ומשטרה .  ןיפתוח , פירוט לתנאים מצו

  16:30בשעה  1/4/17שהוכן ע"י בני המצווה ביום שבת עם סמל המושב וכת שלט טקס חנל הוועד מוזמן: בני מצווה .4

 .אליאש, משה ואשר יבדקו את המקום ויבצעו סיור קבלנים ביום שישי: 14-18מבנה  .5

 .בקשת עזרה של הוועד להביא את המועדון למצב סביר -נאווה סולן() 

 ות שיפוץ.בישיבה הבאה דיון בנושא המבנה לאחר הבנת סדרי גודל על

 חזות המושב/ גינון : 

 . בעבר גזם נקי 90%מעורב לעומת  50%המצב באתר גזם לא תקין. יש גם פסולת ביתית.  אתר גזם .1

טטי במגרש החנייה של גני ד האגודה בנושא הקמת מגרש דשא סינהועבר מכתב בקשה לוע מגרש דשא סינטטי: .2

  .מהשטח חלק הילדים על 
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 לידיעה /כללי : 

 . נשלחה הודעה לתושבים –חומרים מסוכנים ונפיצים אחסנת   .1

 . הובא לידיעת חברי הועד –הפקעת קרקע לצורך הקמת גן ילדים  .2

  .במועצה 27/4/17שרים געגוע  בתאריך  .3

 

 

 19:30עה בש 25/4/17' גביום ישיבת ועד הבאה תתקיים 

 

   משה גואטה: םרש           

 

 _____________________ חתימה:           

  יו"ר ועד מקומי                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


