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  סיכום לתושבים-סימוכין: ו.מקומי

 /01/52/5תאריך :

 61/01/5מתאריך  ישיבת ועד מקומי סיכום 

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

 סקירת יו"ר : 

 בלוח המודעות ובאתר המושב . אושר ונחתם ויפורסם  /51/9/5 פרוטוקול :ועד קודמת  1פרוטוקול ישיבתאישור  .5

 כספים : 

. הגשת התקציב לאישור המליאה עד 0252נתונים מהמועצה לצורך הכנת התקציב לשנת  התקבלו: 70/2תקציב  .5

 י נקבעה ישיבת ועדת כספים לדיון ראשונ מהמועצה. ₪ 0122תזכה את תקציב הועד במענק בסך  /52/55/5 לתאריך

 זאב יצחקי ומשה גואטה .  בהשתתפות /9/52/5ום א' בתקציב בי

   .הועד עודכן במצב היתרות  עדכון מצב יתרות: .0

 .יש לנהל רישום מסודר של ההכנסות מתרומות לבית הכנסת תרומות בית כנסת: .1

שעות  0-1התשלום כולל ייעוץ שוטף ממוצע של בריטיינר חודשי.  עם יועץ משפטי אושר לעבוד ייעוץ משפטי: .4

דשיות, כתיבת הסכמים עם קבלנים/ ספקים, הוצאת מכתבים. לא כולל ייצוג משפטי בבית משפט. לאחר חו

 רבעון יבוצע סטאטוס ובחינה חוזרת של כדאיות. 

 תשתיות : 

בקרת הניקיון והתחזוקה של המועדונים תתואם פגישה של יו"ר הוועד עם יואל בנושא : מועדונים -אב בית .5

, יש לרענן את נוהל השימוש במבני ציבור ולהקפיד על חתימה על טופס התחייבות ומתן במקביל באמצעות הטופס.

 יק בטחון במעמד שריון המבנה.'צ

מהמועצה בנושא היטל סלילת כבישים שניתן להפעיל באישור המליאה. הועד אינו התקבל מסמך סלילת כבישים:  .0

 מוצא לנכון לבצע בזה שימוש בשלב זה.

 :  ספורט1 תרבות 1חינוך

מ', הרקע והכיתוב ייעשו 0מ'*5גודל ה לבנות פסל סביבתי בכניסה למושב, שלט בפנו בבקש :מחזור ח' -בני מצווה .5

. דיוויד ומשה ילוו את הפרויקט מטעם הוועד. תיאור  ₪ 1222אושר תקציב של בסך מאבני פסיפס בגדלים שונים. 

 מפורט יובא לאישור הוועד בישיבה הבאה.  

 נון : חזות המושב1 גי

עם מדבקות בלבד. המהלך טרם הושלם בצורה מלאה במושב ויש : לאחרונה החל פינוי פחים פינוי פחי אשפה .5

מספר תושבים שלא קיבלו מדבקה. יש להוציא  הודעה נוספת לתושבים ובקשה ועדכן פרטים במקרה שיש יותר 

 פניות ירוכזו במזכירות ויועברו למועצה. פינוי מכל הפחים יבוצע עד לאחר החגים.נפשות במשק/ בבית.  /מ

טרקטורון הכיסוח השייך לוועד מושבת בשל תקלה. כלכלית נראה שלא כדאי להשקיע בתיקון אלא  :כיסוח דשא .0

כולל  01122 בהחלפה ורכישה של טרקטורון חדש. יש לשלוח לחברי הוועד הצעות מחיר נוספות לזו שהוצגה בישיבה

 בשלב זה יש לשכור עד רכישת טרקטורון חדש.  . יש לבדוק השתתפות וועד האגודה ברכישה.  TOROמע"מ 

 1עצים במקום עצים שמתו במדרכות. בנוסף, אושר לרכוש  52אושרה בקשתו של דיוויד לרכוש  רכישת עצים: .1

 עצים נוספים לבית העלמין. 

 דת 1בית עלמין :

הקבלן יפנה את הפסולת בימים הקרובים  .עבודות התשתית בבית העלמין לקראת סיום :עבודות בבית העלמין .5

  הנגישות אושרה)אביה(.. ת התשתיתכתוצאה מעבודונגרמו שנערמה בתחומי בית העלמין ויסדר את כל הנזקים ש

רות לשכור את תיבחן האפש .יותר בבית הכנסתיסודי לניקיון ש לדאוג לקראת החגים הועד י :ניקיון בית הכנסת .0

 . או לחלופין תשלום שעתי לעובד ניקיוןשירותיה של חברת ניקיון 
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 הוחלט להכין סקיצה של בית העלמין, כולל סימון חלקות הקבר. : סידור בית עלמין .1
 

 לידיעה1כללי : 

 גיל ., מוחמד עובד כר 8:30-13:00משה יהיה זמין בין השעות . היה סגורה במהלך חוה"מ סוכותירת המושב תמזכ .5

  .בחורשת האקליפטוס כל תושבי המושב מוזמנים /6/52/5חג המעלות יתקיים בתאריך  .0

 

  1:00/בשעה   1/5//1/' גביום ישיבת ועד הבאה תתקיים 

            

 _____________________ תימה:ח                                                   רשם: משה גואטה 

 יו"ר ועד מקומי                                          


