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 פרוטוקול -סימוכין: ו.מקומי

 10/1/17תאריך :

 

 10/1/17מתאריך  ישיבת ועד מקומי  סיכום

 שרה סנילביץ, גלי רוזנטל , ליאור לנגר , אשר בלומנפלד, דיויד קדיש, יורם בלומנטל  ,  שירלי לופו חזן, נוכחים :  

 משה גואטה .

 סקירת יו"ר : 

 אושר ונחתם ויפורסם בלוח המודעות ובאתר המושב .  28/12/16 פרוטוקול :פרוטוקול ישיבת/ ועד קודמת אישור  .1

 כספים : 

 .הועד עודכן במצב היתרות עדכון מצב יתרות: .1

 נחתמו.-צ'קים   .2

יש לבקש התחייבות של יצחקי ללוחות זמנים וכן עליו לפנות לברית פיקוח לחתימה על התחייבות   -2016מאזן  .3

 .  30/4/17עד לתאריך  2016עבור המועצה האזורית דרום השרון להגשת המאזן לשנת 

 ביטחון  :

ם והצעותיהם בנושא ביטחון.  לום הציגו בפני חברי הועד את דעתואלדד יהי ש גיא פרץ יםהתושבשמירה במושב:  .1

סביב שטח המחנה וההרחבה.  עוד עלה הצורך בתגבור האבטחה  -בעיקר עלה רעיון להתקין גדר בהיקף המושב

והתקנת מצלמות. הודגש שהביטחון נמצא בראש סדר העדיפויות של הועד. התקנת גדר היקפית איננה רעיון ישים 

ברי אגודה והתנגדויות מבית.  אבטחת המושב תוגברה בשנה זו כעת הן ברמת התקציב והן בשל מורכבות עם ח

משמעותית ותיקבע פגישה אליה יוזמנו גיא ואלדד וועדת ביטחון עם הסבר על פעולות שבוצעו והעלאת רעיונות 

 נוספים. בנוסף, הוחלט לקבוע פגישה עם קב"ט המועצה מר סבן לדון בנושא הביטחון בנוה ירק. 

 תשתיות : 

נתנה פידבק על כך שלא עודכנה על ביצוע מדידות מראש, במיוחד שהמודדים התושבת פניני דגן גן ילדים חדש:  .1

ביצעו גם מדידה בשטח שלה ושל השכנים. בנוסף, העלתה בקשה לשקיפות והצגת התוכניות בטרם ביצוע ובקשה 

איר דרך מעבר ושהכניסה לגן להתחשבות בתושבים המתגוררים בסמוך לגן הילדים. הוסבר שהמטרה היא להש

 התוכניות כשנגיע לשלב זה.המועצה תפרסם את תהיה מצד גני הילדים הקיימים. 

 חינוך/ תרבות/ ספורט : 

הועד עודכן על ביצוע המדידות של שטח גן הילדים החדש שיבנה צמוד לגן הרמוניה : ומועדון חדש גן ילדים חדש .1

 . סמוך למועדון החדש הקיים כיוםועל מדידות שטח המועדון החדש שייבנה 

 ,התעמלות למבוגריםפעילות בעלות  השתתפות הוועד אושרה :התעמלות מבוגרים פעילות -עמותת החבר הוותיק .2

בדרך זו יתאפשר להמשיך בפעילות זו  .2017שנת התקציב לחודש ב ₪ 600בסך  ,המנוהל ע"י העמותה לחבר הוותיק

 חברת הנהלה בעמותה למען החבר הוותיק.( –יו"ר הוועד  -)גילוי נאות  במושב.

ש"ח + מע"מ למטר, באחריות 115בעלות של  5דרגת שחיקה  p.v.cהועד אישר להתקין  )מקלט מרפאה (: TRXחדר  .3

הפרקט הנמצא כיום במבנה  .p.v.c אשר בלומנפלד לטפל בנושא ולנסות להוזיל את המחיר ולקבוע מועד להתקנת ה

יש להודיע למדריכי החוגים המשתמשים במבנה זה על   p.v.c -סמוך למועד התקנת ה p.v.c-יפורק ע"י מתקין ה

 יש לוודא התאמת החומר לאופי הפעילות במקום טרם ביצוע הזמנה. העבודות. 
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קניות עבור קן נגי"ע. באחריות  לטובתלהנפיק קוד קניה באלונית למדבי"ת מאי  אושר :לנוערבאלונית קוד קניה  .4

מקסימום צ'יק פיקדון על . לסכם את הפרטים מול מנהל אלונית ן הנוער ומשה גואטה מזכיר הועדדיויד קדיש נאמ

 . ₪ 5000סך 

ובהתאם לעלות  כפי שנקבע בנהליםלשלם עבור קיום חוג פעמיים בשבוע  על מדריכת החוגחוג התעמלות אומנותית:  .5

 הקבועה לפעילות זו.

 

 

 לידיעה/כללי : 

 .  גואטה ומשה רוזנטל גלי – הועד נציגי 28/2/17 בתאריך החברה נציג עם להיפגש הוחלט :מעוף חברת .1

  .במועצה 16:00-19:00בשעה  1/2/17תתקיים בתאריך בנושא פגישה  :תוכנית כוללנית .2

בתחום התחזוקה והמים ודיויד קדיש בתחום הגינון וחזות  –אשר בלומנפלד : מילוי מקום -חופשה משה גואטה .3

 המושב יחליפו את משה . 

 יש לבדוק תקינות מערכת רב מסר ועלויות לוועד המקומי. .4

 

 

 

  19:30בשעה  31/1/17ביום ג' ישיבת ועד הבאה תתקיים 

 

 

 רשם: משה גואטה            

 

 חתימה: _____________________           

 יו"ר ועד מקומי                                

 


