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 סיכום לתושבים-סימוכין: ו.מקומי

 29/12/16תאריך :

 28/12/16( מתאריך  16מס' )ישיבת ועד מקומי סיכום 

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

 סקירת יו"ר : 

 בלוח המודעות ובאתר המושב . אושר ונחתם ויפורסם  21/11/16 ולפרוטוק :ועד קודמת  /פרוטוקול ישיבתאישור  .1

 כספים : 

 .הועד עודכן במצב היתרות עדכון מצב יתרות: .1

 נחתמו.: צ'קים .2

עדים )אגודה ומקומי( עם נציג סוכנות הביטוח " שי משב" והתקיימה פגישה בין נציגי שני הו 27.11.16ב  :2017ביטוח  .3

חזן יו"ר –)פרוטוקול ישיבה נרשם ע"י שירלי לופו  של הוועדיםהביטוח פוליסות סעיפי  בה סוכמו(מר ישראל חן ציון )

. לאחר שיחת של אייל אברמוב  ₪ 42,616הינה   2017מצ"ב לפרוטוקול ( . הצעת המחיר עבור שנת –הועד המקומי 

ר בחינת החלופות שנה קודמת לאו. באופן שווהועדים ובין שני ה על סכום זה. העלות תחולק ₪ 1000סוכם על הנחה של 

 דרך סוכנות זו. 2017וסיכום הפגישה הנוכחית הוחלט לאשר המשך ביטוח לשנת 

 : ביטחון 

ליאור לנגר עדכנה את הועד שחברת השמירה "מוקד ברק" מסיימת את : עדכון סטאטוס-החלפת חברת שמירה .1

/ חיבור מערכות התקנת . תהליך  T&M תכנס לעבודה חברת השמירה 1/1/17החל מו 31/12/16 -עבודתה במושב ב

 מעבר מנויים פרטיים נוספים.ב מתחילים. להסתיים בימים הקרובים תידה במשקים לחברי האגודה עהאזעקה 

 כאשר שעות הסיור נותרו ללא שינוי. 24/7במושב יהיה רכב סיור 

ודשיים אחרונים ובחינתם תתקבל לאחר קבלת נתונים מח -בשלב זה נמשיך גם עם שעות סיור יום ופיקוח באתר הגזם

 . 2017החלטה על מסגרת השעות לפעילות זו במהלך שנת 

 יש לחתום על טופס סגירת חשבון עם ברק ובקשה לקבלת הציוד.

שלוח בי המושב וזאת על מנת לשרשימת תושבים : מחלקת הביטחון במועצה מבקשת מספרי טלפון מעודכנים של תו .2

על גבי לוחות  תוכן רשימה עם הפרטים הנמצאים. תצא על כך הודעה לתושביםרות  מזכיעדכונים במצבי חירום . ב

עד אז תושב שיביע התנגדות  - 15/1/17תשלח למועצה בתאריך  . בהודעה יצוין שהרשימהר המושבאתהמודעות וב

 למועצה כפי שהיא .  שלחלא יהיו התנגדויות הרשימה תסירת מספרו, פרטיו יוסרו. במידה שלמ

 ת : שתיות

שהשתתפו בישיבת ועדת נותר להחתים את כל הגורמים  . וה ירק אושרהובמושב נתוכנית התעבורה : תכנית תעבורה .1

  תוכנית לביצוע.  לעל מנת לקבישיבת הועדה על פרוטוקול התמרור במועצה 

 ספורט : / תרבות /חינוך

ועד האגודה על מנת ויישלח לי הילדים במגרש החנייה של גנמכתב בקשה לביצוע הפרויקט  :סינטטי רגל מגרש קט .1

 לביצוע הפרויקט .  ולקבל את הסכמת

המשתמשים במגרש יתבקשו לא להשתמש במגרש אושר לבצע שדרוג המגרש הקיים בחודש מרץ. : מגרש קט רגל דשא .2

 למשך שלושה שבועות . 

 נבחנות חלופות למיקום המועדון החדש.: בניית מועדון נוער חדש .3
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גיל השלישי לעבור פעילות  2016שהוקצתה ע" הועד בשנת בקשת העמותה להשלים את העלות  :מותת החבר הוותיקע .4

לחבר(. יש לפרסם על פעילות העמותה  ₪ 60להשאיר את המצב ללא שינוי. )הוחלט  2017בשנת  במלואה אושרה.

 בעיקר חברי אגודה, באחריות ליאור.  -לאזרחים הוותיקים

וא מתנדבים במטרה למצ 4/2/17ת תושבים שתתקיים בתאריך תפקידים שידונו באסיפ וחוגים:  ותיקים, ורכזי תרבות .5

חוגים, הודיעו על סיום תפקידם.  יש להוציא על כך הודעה לתושבים  -וותיקים ומסדה –שימלאו  תפקידים אלה. גלי 

 ולהדגיש כי פעילויות אלה בסכנת ביטול.  

 . ₪ 5,000של  סך אושרה הבקשה ניני דגן ( : פ– 2017בני מצווה )מחזור ט'  .6

 . ₪ 1669 -אושרה הבקשה להגדלת התקציב במיכל פלדמן ( : – 2017בני מצווה )מחזור ח' .7

 –לבדוק מול העמותה מספר נתונים יש .לוותיקים להשתתף במימון פעילות ספורטהתקבלה בקשה : לוותיקיםפעילות  .8

  ה בהתאם לנתונים שיעלו.קבלת החלט ותדירות. , עלותמשתתפיםמספר 

בנוסף, מבחינת  בדיקה של הצעות מחיר נוספות והתאמה לאופי הפעילות במקום. -החלפת פרקט מקלט מרפאה: .9

 ניקיון יש לבקש מהמפעילים במקום שינקו את המקום בתום השימוש, זאת נוסף לעבודת הניקיון של עובד המושב.

 .הדרקון פרדיננד על קיר קן נגי"ע ברוכים הבאים ודמות של  רהועד אישר לנוער לצייקיר קן נגי"ע : צביעת  .10

 באחריות ליאור לפרסם ולאתר נציג להשתתף בסמינר הנ"ל .  נר קהילה בתנועה:יסמ .11

 חזות המושב/ גינון : 

צבעים לצביעת האדניות והספסלים מבטון סמוך למועדון החדש הצבעים הינם:  נבחרואושר לביצוע ו :אדניות .1

BU,B17,B19,D5,7464D 

 הנושא בטיפול.  :צמחייה חורגת .2

 דת /בית עלמין :

  שלגי . גל  מכתב תשובה לעו"ד המשפחה יישלח ע"י עו"ד הועד: )מנדלבאום(משפ' קנובלר .1

 לידיעה/כללי : 

 יואל וחגית  -ענון נוהל השכרת מועדונים יר .1

 15/1-15/2/17,  2-3/1/17ימי חופשה משה גואטה  .2

 

 

  19:30עה בש 10/1/17' גביום  ישיבת ועד הבאה תתקיים

           

 

 רשם: משה גואטה  

  

 ____________________    חתימה:

  יו"ר ועד מקומי                     


