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  סיכום לתושבים-סימוכין: ו.מקומי

 18/7/16תאריך :

 11/7/16( מתאריך  9מס' )ישיבת ועד מקומי  סיכום

 .משה גואטה , דיויד קדיש , גלי רוזנטל , שרה סנילביץ ,אשר בלומנפלד יורם בלומנטל ,, לופו חזןשירלי נוכחים :  

 סקירת יו"ר : 

 בלוח המודעות ובאתר המושב . אושר ונחתם ויפורסם  20/6/16 פרוטוקול :פרוטוקול ישיבת ועד קודמת אישור  .1

 במועצה . 8:30בשעה  28/7/16יום חמישי   -וממ"ממועד הישיבה בנושא גן ילדים נוסף  :גן ילדים נוסף .2

 כספים : 

 .הועד עודכן במצב היתרות עדכון מצב יתרות: .1

 נחתמו :צ'קים לחתימה .2

 ובד תחזוקה.יש להוציא מכתב עדכון שכר לע :עובד תחזוקה .3

 במליאת המועצה.אושר  2016תקציב  :2016תקציב  .4

 אושר במועצה. 2015מאזן : 2015מאזן  .5

 : ביטחון 

 + מע"מ.  ₪ 220. עלות אושר לרכוש תיק עזרה ראשונה ולהניחו במזכירות המושב : תיקי עזרה ראשונה .1

 ות למניעת שריפות בחודשי הקיץ. על היערכ המועצה האזוריתבחוזר  יש לפעול בהתאם להנחיות: הערכות לשרפות .2

  אושר להתקין שער חדש ברחוב הפרדס.: הפרדס)ליד משפ' מינקוב(שער  .3

 תשתיות : 

הוכנו מפרטים לשיפוץ שני המועדונים ובית הכנסת . המפרטים אושרו ע"י הועד : ובית כנסתשיפוץ מועדוני נוער  .1

  יפורסמו לטובת קבלת הצעות מחיר.ובימים הקרובים 

הצעות מחיר ותיבדק בין שני  2התקבלו  .כ"ס 2.5אושר להתקין מזגן בחדר חוגים בגודל של  :חדר חוגיםמזגן ל .2

+ מע"מ. יש להתקין נקודת  ₪ 7000 -עלות כ החברות מי זמין יותר להתקין את המזגן בהקדם הצעות המחיר דומות.

 חשמל במקום. לביצוע מיידי. 

ציגי הועד המעורבים בתכנית זו . תיקן את תוכנית התחבורה לפי בקשת נרונן כהן מהנדס התחבורה  :תכנית תחבורה .3

הועד אישר את התשלום  על הוועד לדון ולאשר סופית את התוכנית על מנת להעבירה לאישור ועדת תמרור במועצה.

 השני לרונן כהן עבור עבודתו על תכנית התחבורה. 

משטח מגרש הקט רגל דשא, לצורך כך יישלח מכתב לחברת להזיז את עמוד החשמל  מעוניןהועד  :הזזת עמוד חשמל .4

 . קשה להזיזוובהחשמל עם מספר העמוד 

להתקין מערכת מתריעה על גלישת ביוב,  הוחלטמקרים של גלישת ביוב מהמכון המרכזי ,  מספר: לאחר גלישת ביוב .5

 + מע"מ . באחריות משה לדבר עם דורון מוזס.  ₪ 10,000-15,000עלות המערכת בין 

ה : הוגשה הצעת מחיר להתקנת סורגים על חלונות המועדון הישן . מאחר והוגשה הצעה אחת הועד דחהתקנת סורגים .6

מחיר . בכדי להוזיל את העלויות הועד ביקש להוריד מההצעה התקנת סורגים  הצעות 2את הדיון עד לקבלת עוד 

 בחלונות הקבועים )חלונות שאינם נפתחים ( . 

 אושרה הצעה בהתאם לתוכנית יועץ נגישות לטובת נגישות בית העלמין. קבלן מבצע:  מ.י.ד.  :נגישות בית עלמין .7

 

 

 ספורט : / תרבות /חינוך
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הועד עודכן על הועד יעשה מאמץ להרחיב את וועדת חוגים. כיום מרכזת את הוועדה מסדה הייזלר. ועדת חוגים:  .1

  ושיחות עם המדריך והורי ילדי החוגים. כדורגלהפסקת עבודתו של מדריך תהליך 

בתנאים החלים על כל חוג אחר  וועדת חוגיםעם  םבתיאו אושר לקיים את החוג: תנועה ומוזיקה למבוגריםחוג  .2

 שמתקיים במתקני המושב. 

 : דת/ בית עלמין 

הכנסת ויעדכן אותם  הועד יזמין את נציגי המתפללים  לישיבה מיוחדת המיועדת אך ורק לנושא בית: מכתב אנונימי .1

הארוך שיפוץ טווח הקצר שיפוץ בית הכנסת והן תוכניות ל חווטבתוכניות של הועד בנוגע לבית הכנסת הן תוכניות ל

קול קורא לתרומות לשיפוץ נרחב בבית הכנסת והנגשתו יפורסם על לוח מבנה בית הכנסת והנגשתו . י של יסוד

 המודעות.

 חזות המושב/ גינון : 

תוכנית העבודה שהוגשה לגנן המושב "אילן ופרח" ,תוכנית שהוכנה ע"י דיויד : הועד עודכן בדה גינון המושבתכנית עבו .1

אם יש הערות או בקשות חשוב לעדכן את דיוויד ומשה ולהיות קונקרטיים. יש לעיון . במייל ומשה ונשלחה לחברי הועד 

 והגים תמיד.לפנות לתושבים שהצמחייה שלהם גולשת למרחב הציבורי כפי שנ

ק : מאחר ומגיעות תלונות רבות של תושבים מההרחבה ומהמושב הוותיק על עשבייה גבוהה שצמחה בחלעשבייה .2

מדובר בשטח צע עבודה זו. תבוטור קהאחורי של הבתים /משקים , הוחלט שברגע שמוחמד יקבל את הרישיון על הטר

 אגודה.

 בפינוי האשפה וגזם מהמושב  בשינויים שנעשועודכנו : תושבי המושב  פינוי אשפה .3

 ד' -בימים א ו – פחים ירוקים

 בוטלו  – פחים חומים

 אוקטובר .  –יכנסו בחודשים ספטמבר  – פחים כתומים

 יישלח דף מידע לתושב בנושא זה ויפורסם גם באתר המושב .  – פינוי גזם  מעורב/ מעורב מרוכז /נקי /נקי מרוכז

 

 לידיעה/כללי : 

  במועדון החדש בנוה ירק .  19:00בשעה  31/7/16 ב יתקייםגש וועדים מפ: מפגש וועדים .1

  24/7,  18/7ימי החופשה של משה  .2

  24/7-28/7ימי החופשה של חגית  .3

 לצורך הוצאת רישיון רכב ולמבחן טסט לטרקטור .  12-13/7/16היעדרותו של מוחמד בתאריכים   .4

 

  19:30בשעה  2/8/16/16' בביום ישיבת ועד הבאה תתקיים 

 

 רשם: משה גואטה            

              

 

 

 _____________________ חתימה:

  יו"ר ועד מקומי                             


