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  סיכום לתושבים-סימוכין: ו.מקומי

 13/8/17תאריך :

 7/8/17מתאריך  ישיבת ועד מקומי  סיכום

 ,ליאור לנגר , משה גואטה דיויד קדיש , , בלומנטל יורםשרה סנילביץ, אשר בלומנפלד, ,  , לופו חזןשירלי נוכחים :  

 גלי רוזנטל 

 סקירת יו"ר : 

 ונחתמו ויפורסמו באתר המושב בלוח המודעות  אושרו :ועד קודמת  פרוטוקול ישיבתאישור  .1

 כספים : 

 .הועד עודכן במצב היתרות  עדכון מצב יתרות: .1

 נחתמו . צ'קים לחתימה : .2

 . תקציביים סעיפים מספר לבדוקיש   -תקציב  .3

 : ביטחון 

תפה יו"ר . נבחר בישיבה קודמת בהצבעת רוב בה לא השתשימי לופו המועמד הנבחר במכרז לתפקיד: : רכז ביטחון .1

מחובר למצלמות יהיה  . הרכז1.9.2017יתחיל בתפקידו ב  הוועד בשל קרבה משפחתית. רכז הביטחון היישובי

בימים הקרובים תיקבע שיחה של ועדת ביטחון עם האבטחה במושב בכל האזורים אתר הגזם, אתר המחזור וכו'. 

 שימי ויוגדר התפקיד והתנאים.

 תשתיות : 

 ין המזגן.גלא אושר תשלום ב. וידיעת הוועד ללא אישור במקלט המרפאה זגן הותקן מ :מקלט מרפאה  .1

ועדת תמרור במועצה ואושרה הצעת מחיר להתקנת תמרורים לפי תכנית התמרור שאושרה ב: התקנת תמרורים .2

 , יש לשלוח מייל ליקי ורמי .  ₪ 5,862בעלות של 

במערכת בבקשה להתקין מכשירים להסרת אבנית  וועד וליו"ר הוועדברוך וייס פנה ל :מכשיר למניעת אבנית .3

מעוניין הוא שהינה באחריות וועד האגודה. במידה שנגיעה למערכת המים במושב  ןלועד מקומי אי המים הביתית. 

 נות לתושבים ישירות באמצעים המקובלים.עליו לפם, יבבתים פרטימערכת להתקין 

 ספורט : / תרבות /חינוך

  במושב. גני ילדים 3 כמדי שנה יפעלו 2017-18ים הבאה בשנת הלימוד: גני ילדים .1

החל  לחודש.  ₪ 935ת מחיר ל ליאורה חתמה על חוזה הפעלה העומד בתנאי חוק הצהרונים: דגש על הגבל :צהרון  .2

 פיקוח על המזון. הוועד יחתום בהתאם מול המועצה.יוכנס בפועל משנת הלימודים תשע"ט 

בנוגע לגן הילדים החדש, כמו: האם יש נושאים  מספרוהעלתה  לישיבת הוועד תושבת שהגיעה  : גן ילדים חדש  .3

. ציבוריהועבר הצורך הקיים במבנים נוספים לשימוש   האם ניתן לבנות במקום הגן הנוכחי?צורך במבנה זה או 

 אלא תישמר שם דרך מעבר. לגבול עם החצר שלהביקשה שגדר הגן החדש לא תוצמד  בנוסף, 

 בהתאם לגבולות ולתקנות החוק.המבנה ייבנה 

 הבקשה נדחתה מכוון המגרש מיועד לתושבי המושב בלבד  –בקשה להשתמש במגרש התקבלה  מגרש כדור עף : .4

 ימים בשבוע  3לשחק   -מבנה העץ -התקבלה בקשה לבצע שימוש במועדון וותיקים: פעילות וותיקים .5

  . ₪ 700ליטר שעלותו עד  60רכוש מקרר של בנוסף אושר ל  הבקשה אושרה. –בימים א', ב' ,ה' 
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ולחבר אותו לחשמל  התקן הגנה,לדאוג להגן עליו ע"י + מע"מ. יש  ₪ 2500וש קולר בעלות של אושר לרכ :קולר .6

 לא עלות גבוהה מזו עבור מתקן מסוג זה.ע"י משה החשמלאי. 

 חוברת חוגים תופק בקרוב.:  הבאה שנה חוגים .7

קש לבקר במועדונים בתחילת ובסיום כל פעילות על מנת לייעל את השמירה על יואל מתב:  יואל של ביקור

  הציוד במועדונים.

 .לשלוח מכתב תשובה יש בדואר רשום.  2017בעניין יום העצמאות תשע"ז התקבל מכתב נוסף  :מכתב דוד משה .8

 חזות המושב/ גינון : 

להסרת  הביעו התנגדותהפינתית ברחוב האגוז  שמתגוררים בסמיכות לגינת המשחקיםתושבים : שיפוץ גן משחקים .1

הצעה להסרת המתקנים ולשתילת התקבלה . ₪ 50000 בסכום של כגיל תייר התקבלה הצעה מ. המתקנים מהמקום

. לישיבה הבאה יוזמן לישיבת ועד נציג  ₪ 20,000 -דשא והוספת צמחייה ניתנה ע"י "אילן ופרח" מסתכמת בכ

 ורה.במקום נוספה תא מתושבים אלה.

   על מנת שזה יעביר את הטרקטור טסט .  רקטורחו של המכונאי המטפל בטו: הועד מיפה את כטסט לטרקטור .2

רכביהם של עם אייל אברמוב יו"ר ועד אגודה במטרה להגיע להסכמות כיצד חוסמים את  תשוחחשירלי  בולדרים: .3

  .לים פבחורשת הנוהבאים לבריכת השחייה בשבתות אשר חונים 

 . ז"ל ל לזכרה של נועה גולן )משעל(פסה בנוגע לתחזוקתיעקב ודרורה משעל חתמו על מסמך  חה:פסל הנצ .4

 אושר פיתוח סביבת הפסל על ידי המשפחה. כמו כן, 

 בית עלמין /דת: 

 בשעות העבודה. שלא  רוריהעברת נפטרים בק שתוכנוביטוח לאומי  הוחלט לא לחתום על הסכםביטוח לאומי:  .1

 לידיעה /כללי : 

וה ירק' אינו גוף משפטי. מושב נו'ה ירק אינו תקף מאחר ווכתב התביעה שהוגש ע"ש מושב נו :קנובלר כתב תביעה .1

 תוקן. יבקש שהתביעה תהמקומי הועד 

 נמצא בטיפול מול חברת הביטוח של התובע והנתבעת .  :כהן תביעת יורם .2

 הובא לידיעת הועד  :תכנית כוללנית .3

 ת הועד הובא לידיע :חופשות עובדים .4

 

  19:30עה בש 28/8/17' גביום ישיבת ועד הבאה תתקיים 

           

   משה גואטה: םרש

 

 _____________________ חתימה:

  יו"ר ועד מקומי                               


