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 סיכום לתושבים-סימוכין: ו.מקומי

 17/07/17תאריך :

 27/6/17( מתאריך  9מס' )ישיבת ועד מקומי  סיכום

 משה גואטה שרה סנילביץ, גלי רוזנטל, דיוויד קדיש, יורם בלומנטל, אשר בלומנפלד, , ןלופו חזשירלי נוכחים :  

 סקירת יו"ר : 

 באתר המושב בלוח המודעות  פורסם, נחתם ויאושר :ועד קודמת  פרוטוקול ישיבתאישור  .1

 כספים : 

  .הועד עודכן במצב היתרות עדכון מצב יתרות: .1

 נחתמו. צ'קים לחתימה: .2

 : ביטחון 

הועד ישלח מכתב ליואב סבן ,דנה אידו וצפי פלד סגן  חוזר בנושא הוצג לחברי הוועד. : נהלים למניעת שריפות .1

 .למניעת שריפות קשה לעזרה כספית לביצוע המהלכים בראש המועצה ב

למכרז שפורסם. הוחלט  להתקדם עם אחד  י מועמדויותהתקבלו שת -אחר פרסום מכרז לתפקידל: רכז ביטחון .2

 המועדים. לאחר סגירת הפרטים תצא הודעה לכלל התושבים.

 השער לא ייפתח באופן מלא בכל פעם, גם אם הדבר מצריך חיוג חוזר לשער. :שער כניסה .3

 תשתיות : 

דיוויד אישרה את השתתפותה בפיתוח הסביבתי סביב הפסל לזכרה של נועה גולן משעל ז"ל.  :משפחת משעל .1

 בהתאם.יבדוק חלופות ויביא הצעות מחיר 

. הדואר ע"י חברה לסימון סימני דרך: אושר לבצע חניית נכים בין אלונית לבין דואר ישראלסימון חניית נכים,  .2

 חנייה של גני הילדים.במקביל יש לבצע סימון חניות חדש במגרש ה

להתקנת דלת בהלה במועדון הגדול. חוסם  -משיריונית: יש לבקש הצעת מחיר נוספת דלת בהלה במועדון הגדול .3

 שהרבני לא נתנו הצעה. אושר לסגור עם הזולה מבין ההצעות .

 ספורט : / תרבות /חינוך

את המאווררים השייכים לה, הועד ועדון יש לבקש ממדריכת הזומבה )שירלי ( לפנות מהמטבחון במ חוג זומבה :  .1

 מאווררים מקסימום.  2ניתן להשאיר במטבחון עד  .את המחסן הישן או לחילופין בממ"דהקצה לה 

להשכיר את  בקשה שהוגשהראשית, יש לקדם תליית שלט כללים לשימוש במגרש.  גרש דשא סינטטי :מהשכרת   .2

  מיועד לילדי ותושבי המושב. המגרש לשימוש קבוצות מחוץ למושב נדחתה. המקום

 התשובה למכתב תעוכב עד לבדיקת הנושא וההשלכות שיתכנו מתשובת הועד.  :רישום תושבים לגני הילדים .3

יוסב לספרייה מבנה זה באישור ועד האגודה  .שלמה שמילוביץ מפנה את מבנה העץ השייך לאגודה ספרייה: .4

 עם השלמת בניית קריית חינוך תועבר הספרייה.  .של התושבים הוותיקיםולמשחקים 

 בשנה הבאה לאור חוסר ביקוש החוג לא יופעל במועדוני המושב.  חוג ציור )פולי(: .5

 חזות המושב/ גינון : 

 למאגר אתר הגזם. גננים  לשהכנסת מספרי טלפון את הבקשה להועד דוחה  : תר גזםמספר טלפון של גננים לא .1

 צאת פחים בימים ראשון ורביעי. במקרה של תקלה או שינוי ללא הודעההו ים חריגים:פינוי אשפה בחגים ובמקר .2

 .יש לבקש תגבור בתקופת חגיםיש לפנות למועצה. 

 בית עלמין/ דת:



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

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

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

     

 

 

 .  הנושא יועבר לטיפול עו"ד שלגי , לאחר שתתקבל חוות דעתו יוחלט על נוסח תשובהקבורה בשעת חירום :  .1

 

 

 לידיעה /כללי : 

  8:30בשעה  9/7/17פגישה במועצה תתקיים בתאריך  :לניתתכנית כול .1

 הובא לידיעת הועד בוצע ו :התקנת ספסלים בחורשת הנופלים .2

 הובא לידיעת הועד בוצע ו :התקנת תאורה בגן הנופלים .3

 הובא לידיעת הועד  : חופשת עובדים .4

 ר .: הובא לידיעת הועד ואושכנס הורים לתלמידי ביה"ס אהרונוביץ במועדון הגדול .5

  .הותקן פח אשפה בכניסה למגרש קט רגל דשא סינטטי .6

 

 

  19:30עה בש 24/7/17' גביום ישיבת ועד הבאה תתקיים 

 

   משה גואטה: םרש          

 _____________________ חתימה:           

  יו"ר ועד מקומי                               


