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

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

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

     

 

  סיכום לתושבים-סימוכין: ו.מקומי

 19/4/16תאריך :

 19/4/16ישיבת ועד מקומי  סיכום

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

 סקירת יו"ר : 

 .עות ובאתר המושב נחתם ופורסם  בלוח המוד, 6/15/4 פרוטוקול :ישיבת ועד קודמתאישור פרוטוקול 

 כספים : 

 הועד עודכן במצב היתרות  עדכון מצב יתרות: .1

 נחתמו :צ'קים לחתימה .2

 ביטחון : 

נמצאו אכן ו נבדק תקשרותסיום הה. 2012חברת "גושן" פנתה בגין אי תשלום חשבונית משנת " : חברת "גושןהתחשבנות 

הוחזרה לחברה ולא שולמה עקב אי ש 2012חודש פברואר חשבונית ו 28/2/12מסמכים המעידים על סיום התקשרות בתאריך 

הועד המקומי לקבוע פגישה עם נציגי חברת . לאור הנתונים שנמצאו החליט בחודש זהשביעות רצון מתפקוד החברה בשמירה 

 .2012שא התשלום עבור חודש פברואר את נו להבנה והסכמה ולסגורעל מנת להגיע  "גושן"

 תשתיות :

משה יבצע ניסיון להוזלה נוספת ויבצע את הרכישה שירותים עבור הספרייה וחדר חוגים.  ימבנוחלט על רכישת ה: שירותים מבני .1

 תוך הכנת השטח בהתאם. 

 יש לפרסם להתייחסות תושבים. .נדחה לישיבה הבאה מאחר שדיויד נעדר מהישיבה: ועדת תנועהסיכום  .2

 ספורט : / תרבות /חינוך

יכמה עם חברת "זאב ביטחון וניקיון" שתנהל את השמירה בחגיגות יום העצמאות לפי דרישות ליאור ס :שמירה יום העצמאות .1

 כולל מע"מ. )תקציב שמירה וביטחון( ₪ 2800עלות משטרת ישראל. 

 גלי לא נכחה בישיבה . נדחה לישיבה הבאה מאחר ש :מגרש דשא סינטטי  .2

תשלום בנושא שיפור התקשורת וזאת בכפוף לחתימה על אושר לקיים הרצאה במושב ללא : שיפור תקשורת -קיום הרצאה  .3

 הסכם לשימוש במועדון וקיום תנאיו ובכפוף לזמינות המועדון . 

לאחר בדיקת  המזגן בחדר חוגים. מזכיר הועד מאשר תקינותהמזגן  תקינותבנוגע לפנתה בכתב : מדריכת חוג מחול חוג מחול .4

ה העביר לבהתאם ולשיב למורה ככל הנראה, מהפעלה לא נכונה של המזגן. יש לה ,הבעיה המפורטת במכתב נובעתאיש מקצוע. 

ורור. בנוסף, יש להקפיד על הפעלת המזגן בשעה השהייה ומגוון פעולות קירור ואיו הדרכה על הפעלת המזגן, כולל הסבר על

 מדי יום שני וחמישי. 14:30

 ל הדגלים.רוזנטל לתלייה והסרה שהצעה של משה  ה: אושרתליית דגלים .5

 חזות המושב/ גינון :

 באחריות משה..  פרחים ואדניות במושבלהוסיף   הוחלט .1

קומפוסטרים מאפשרת לרכוש  המועצה . 1/7החל מה  הפסולת האורגנית יסוףלא שיועדהמועצה ביטלה את איסוף הפח החום  .2

 .רגניתבחצרות הבתים ואליהם תושלח הפסולת האו מוקמו , אלו י ₪ 150בסך  במחיר מסובסד

  הזו.המזכירות תפרסם על לוח המודעות ובאתר המושב את האפשרות 

 . יש להוציא על כך הודעה לתושבים. 19:00החל מהשעה  נעילת שער אתר הגזםהוחלט על  .3

 

  19:30בשעה  17/5/16' גביום ישיבת ועד הבאה תתקיים 

          רשם: משה גואטה            

 _____________________ חתימה:

  יו"ר ועד מקומי                               


