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  סיכום לתושבים-סימוכין: ו.מקומי

 30/8/16תאריך :

 23/8/16מתאריך  ישיבת ועד מקומי סיכום 

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

 סקירת יו"ר : 

 בלוח המודעות ובאתר המושב . שר ונחתם ויפורסם או 2/8/16 פרוטוקול :ועד קודמת /פרוטוקול ישיבתאישור  .1

 כספים : 

 .הועד עודכן במצב היתרות עדכון מצב יתרות: .1

 .נחתמו :צ'קים לחתימה .2
 

 : ביטחון 

 נבחנת האפשרות להחלפת חברת השמירה עם  תום חוזה ההתקשרות.חברת שמירה:  .1

 ב הוקרה למתנדבי משמר הגבולהשתתפות בער 100%הועד אישר מימון של : מתנדבי משמר הגבולהוקרה ל .2

  .מהמושב
 

 תשתיות : 

שהוכנה לבקשת הועד המקומי ע"י מהנדס התחבורה אושרה ונחתמה ע"י הועד המקומי וזאת : תכנית תחבורה .1

לאחר שעברה מספר סבבים של תיקונים ועדכונים. בימים הקרובים התוכנית תימסר למהנדס המועצה על מנת 

 חבורה הקרובה ולאחר אישורה הועד יחל ביישומה . שזה יעבירה לדיון בוועדת הת

לקראת תחילת שנת הלימודים תערך . בימים אלה מסתיימות עבודות השיפוץ בשני המועדונים :שיפוץ מועדונים .2

על מנת לשמור עד כמה שניתן  ,אחראי על המועדונים מטעם הועד המקומי ,פגישת תאום ציפיות עם יואל תדמור

 . קיום חוגים ואירועיםבמהלך על המועדונים 

בהתאם לתרומות שיינתנו מהתושבים. הועד המקומי מתכנן שיפוץ כללי ומקיף בבית הכנסת : שיפוץ בית הכנסת .3

  .קף מצומצםיהוחלט לשפץ את בית הכנסת לקראת החגים בה בשלב זה,

 

 ספורט : / תרבות /חינוך

 אושר להעניק שי למתגייסים.: שי למתגייסים .1

 הועד עודכן ברשימת הילדים שילמדו השנה בגנים צבי, רעות וירק .  ים: רשימת ילדים בגנ .2

לקיים הרצאה "משפחה במרכז" בכפוף לחתימה על מסמך התחייבות לשימוש  אושר :"משפחה במרכז" הרצאה .3

זאת בתנאי שלא ייגבה לגבות תשלום ולא שכמו כן הוחלט  .במועדון ובדיקה שההרצאה אינה מפריעה לאירוע אחר

  מהמושב .תשלום מהמשתתפים 

 

 חזות המושב/ גינון : 

הימצאות יתושים באזור גן השעשועים בגינת הברוש. בוצעה הגיעו תלונות מצד תושבים על : בגן הברוש  יתושים  .1

  .ות מים עומדים שהינם מקור לדגירת היתושים והתרבותםבדיקה בשטחי השצ"פ  במטרה לוודא שאין מקור

ייתן מידע על  ובומכתב לתושבים כתוב ד קדיש יוישדיו הוחלט ים לא נמצאו מקורות מים עומדים מאחר שבשצ"פ

  .שאין בתחום אחריותם כל מקורות מים עומדים לוודאיבקשם היתושים ומזיקים נוספים ו
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  באחריות משה לטפל בנושא. על עכברים בתעלות,  הגיעה תלונה עכברים בתעלות ניקוז: .2
 

 ידיעה/כללי : ל

 השער הסמוך לפרידבש/ברפת חובר לחשמל ולפתיחה ע"י טלפון נייד .  .1

בנוסף, יש מכתב התשובה בנוגע להפסקות חשמל חוזרות ונשנות במושב . יש להשיב שוב לחברת חשמל בהמשך ל .2

 לפרסם את המכתב לתושבים.

  22/9-6/10/16ושל שלי  19/9/16 -ו  4/9/16הועד עודכן על חופשתם של משה  .3

 

 

  19:15בשעה  13/9/16' גביום ישיבת ועד הבאה תתקיים 

 

 רשם: משה גואטה            

              

 

 

 

 

 _____________________ חתימה:

  יו"ר ועד מקומי                               


