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  סיכום לתושבים-סימוכין: ו.מקומי

 27/6/16תאריך :

 20/6/16( מתאריך  8מס' )ישיבת ועד מקומי סיכום

 .משה גואטה דיויד קדיש ,  ,ליאור לנגר, 'שרה סנילביץ ,אשר בלומנפלד ,יורם בלומנטל, לופו חזןשירלי :  נוכחים

 סקירת יו"ר : 

אושרו ונחתמו ויפורסמו בלוח המודעות ובאתר   17/5/16+30/5/16 פרוטוקול :ישיבת ועד קודמת יםאישור פרוטוקול .1
שרה עדכנה שפנתה לחברת חשמל בעניין תדירות הפסקות החשמל  -בנוסף, בהמשך לישיבת ועד קודמתהמושב . 

 ונפילות המתח וטרם התקבלה תגובתם.

 את חברי הועד בעיקרי הדברים: במועצה ועדכן התקיים דיויד קדיש ייצג את הועד המקומי בכנס  ש :תוכנית כוללנית  .2

  חיזוק החקלאות בדגש על חקלאות מקיימת אקולוגית 

 חיזוק הדגש הכפרי 

  חיזוק הקשר של הקהילה לישובים חיזוק הזהות היישובית 

  פיתוח מקורות תעסוקה חלופית 

  חיזוק אוכלוסיות מוחלשות 

 בעתיד ייערכו עוד מפגשים על מנת ליישם מטרות אלו .

 כספים : 

 הועד עודכן במצב היתרות  כון מצב יתרות:עד .1

 נחתמו :צ'קים לחתימה .2

 במקביל לפרסם קול קורא לגיוס תרומות. .יש להגיש למועצה בקשה לתב"ר לטובת שיפוץ בית הכנסת .3

 יש להביא לישיבה הבאה למימוש כספי תב"ר ופיתוח המושב.  -תכניות פיתוח .4

 : ביטחון 

בהתאם להצעה מהישיבה הקודמת מבחינת  ,שומר בכניסה לאתר הגזם ההחלטה להציבאושרה : שומר באתר הגזם .1

 חודש ימים.נסות כפיילוט לתקופה של ולהימים והשעות, 

 . 15.7.2016, צפי להתחלה בועייםלאפשר זמן התארגנות של כשהודעה לתושבים ו יש להוציא

 ליאור תעדכן בהצעה הנמוכה ביותר שהתקבלה.

סוגים של תיקי עזרה ראשונה. לאחר בירור הדרישות ליאור תעדכן והחלטה  הוצגו מספר: תיקי עזרה ראשונה .2

  בכל מקרה הוחלט שתיק גדול יהיה במזכירות המושב.תתקבל בהתאם. 

 לא אושר להגדיל את ההזמנה של מכשור האבטחה בשלב זה. פנס לטובת סיור/ אבטחה: .3

 תנועת נוער:

לחדד את ההוראות  הוחלטבהם מתקיימת פעילות נוער לאור המתרחש במועדונים בשבועות האחרונים בימים 

ת יש לבדוק את האפשרו .להתנהגות בתוך המועדונים ולבקש מהמדריכים לפקח על פעילות החניכים בתוך המועדונים

יש להקפיד על מילוי טופס  .בנים מאחר שמזג האוויר מאפשר זאתלקיים את הפעילויות בתקופת הקיץ מחוץ למ

  באחריות יואל. –ביקורת מועדונים 

 תשתיות : 

לאחרונה יש ריבוי נפילות מתח, דבר המוציא את הבקר של המשאבות במכון הסליקה : פעולת בקר -תשתיות ביוב .1

 ₪ 10000. עלות משוערת של מערכת התראה כ  RESETמפעולה. הדבר מצריך הפעלה ידנית ע"י לחיצה על כפתור 
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שלב זה הוחלט שלא לרכוש את מערכת ההתראה והוחלט על הפעולות . ב SIMלשנה עבור ה  ₪ 1600ותוספת של כ 

 הבאות: 

 הסייר יבצע סיורים באזור מכון הסליקה ויבדוק תקינות -

 יבצעו את ההפעלה הזו בסופ"ש ובשעות הערב )מחוץ לשעות העובדה של משה(, יש לתת להם מפתח. -דיוויד ואשר -

 ד ואשר. יש לפרסם לתושבים שניתן לפנות בנשוא זה לדיווי -

לקראת הקיץ יש צורך דחוף לשפץ את מועדוני הנוער ) ישן וחדש ( לצורך כך הוכנו מפרטים  :שיפוץ מועדוני נוער .2

שפץ גם את בית הכנסת לקראת החגים. יש לפרסם את מפרטי המועדונים באותה ישיבה עלתה דרישה ל. ועדשהוצגו לו

 ובהמשך את מפרט בית הכנסת לטובת קבלת הצעות מחיר.

מועדונים , מגרשי  :ומארגניה ישתמשו במתקני המושב 3/7-12/8 תתקיים בחופשת הקיץ בתאריכים :קייטנת כדורגל .3

יהיה עליהם לממן את  . בקשתם נדחתה.אישור בטיחות למתקניםמימון הוועד לקט רגל וכד' . מארגני הקייטנה ביקשו 

  הוצאת האישור.

שמשת את הנוסעים בתחבורה את כתובת תחנת האוטובוס המ המחלקה המוניציפאלית ביקשה ס:תחנת אוטובו .4

שמבקשת להנגיש תחנה זו ונתון זה יעבור למחלקה המוניציפאלית  176. התחנה היחידה נמצאת ברחוב השקד ציבורית

  לנוסעים בתחבורה הציבורית . 

 

 ספורט : / תרבות /חינוך

 בתשתיות .  4ראה סעיף  :קייטנת קיץ .1

לחתום על הסכם שימוש בגן לטובת אירועים מחויבים ובהר כי כל המשתמשים בגנים י: רייםאירועים בגניים ציבו .2

 בדף המידע הקרוב שישלח לתושבים ירועננו הכללים בנושא זה.  .ציבורי ולהשאירו נקי לאחר סיום האירוע

 : דת/ בית עלמין 

לקראת החגים )חגי תשרי(. הדחיפות היא ית הכנסת הופיע בפני הועד וביקש לשפץ את ב בני קובץ :שיפוץ בית הכנסת .1

שהשיפוץ הנרחב בשיפוץ בסיסי: טייח וצביעה, שירותים, תיקון לוח החשמל ורישום נקודות התאורה בלוח. במידה 

וחלט לקדם פרויקט שיפוץ זה טרום החגים. התהליך יבוצע בשיתוף בני קובץ, חזי סיני ורמי בבית הכנסת נדחה, י

ני שיפוץ על מנת לקבל הצעות מחיר. החלטה תתקבל ויופץ בין קבלבלוח המודעות ט שיפורסם מפרגרינברג. יש להכין 

 כמו כן ייצא קול קורא לגיוס תרומות לשיפוץ נרחב בבית הכנסת. בישיבה הבאה.

ץ הנגישות הכין תוכנית לביצוע נגישות בבית העלמין , יש לבדוק האם התוכנית תואמת את עאביה פשחור יו: נגישות  .2

כן יש ליישם את התכנית התמיכה שהוקצו למטרה זו ,במידה ש רישות משרד הדתות על מנת שנוכל לקבל את כספיד

 כמו כן, אושר לרכוש ברזייה חדשה. במהירות האפשרית. 

 לידיעה/כללי : 

  ירק .  במועדון החדש בנוה 19:00בשעה  3/7/16הובא לידיעת הועד על קיום מפגש וועדים שיתקיים :  מפגש וועדים  .1

 (.450-)כהועד אישר את מספר בתי האב במושב עבור המועצה האזורית  :בתי אב  .2

 . 6.7.16יש לדחות את הפגישה שתואמה ל  פגישה במועצה בנושא גן ילדים: .3

 . 23.6.16איכות הסביבה ותברואה  פגישה עם מנכ"ל ונציגי המועצה בנושא: .4

 

  19:30בשעה  11/7/16' בביום ישיבת ועד הבאה תתקיים 

 רשם: משה גואטה      

 _____________________ חתימה:             

  יו"ר ועד מקומי                               


