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

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

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

     

 

 

 סיכום לתושבים-סימוכין: ו.מקומי

 6/9/17תאריך :

 4/9/17( מתאריך  11מס' )ישיבת ועד מקומי סיכום 

 גלי רוזנטל, משה גואטה דיויד קדיש , , בלומנטל יורםשרה סנילביץ, אשר בלומנפלד, ,  , לופו חזןשירלי נוכחים :  

 סקירת יו"ר : 

 באתר המושב בלוח המודעות יפורסם אושר ונחתם ו :ועד קודמת  פרוטוקול ישיבתאישור  .1

ושבים יוכלו תהכך ש לנגיש יותריהפוך שדרוג אתר האינטרנט של המושב. האתר החליט על הועד  אתר המושב : .2

חברי הועד יוכלו לפרסם את אירועי המושב ופעילויות שונות וכן בהתאם לחוק הנגישות.  .לפנות לועד דרך האתר

עבור העדכון השוטף של ₪ .  4800סה"כ , למשך שנתיים ₪  200חודשי של  באמצעות האתר . קובי יקבל תשלום

 יש לשלוח תמונות לקובי לטובת העלאתן לאתר.לם לו כיום . וש"ח לחודש כפי שמש250האתר קובי ימשיך לקבל 

 כספים : 

 .הועד עודכן במצב היתרות עדכון מצב יתרות: .1

 נחתמו . צ'קים לחתימה : .2

ד עודכן בהארכה שניתנה לועד ע"י המועצה האזורית למימוש התב"ר לבניית מרכז חינוכי הועתב"ר קרית חינוך :   .3

 . 31/12/17תאריך אחרון למימוש התב"ר 

 : ביטחון 

לאחר מכן יפורסם בלוח הדף יעודכן על ידי דיויד קדיש עם התייחסות להיבט הסביבתי ו: רכז ביטחוןף לתושב ד .1
  המודעות ויחולק בתיבות הדואר.

   הנושא בבחינה למשך רבעון.,  הביטחון במושב: נחתם חוזה עם רכז  ביטחוןרכז  .2

 כמו כן השימוש ברכב הסיור הופסק החל    1/9/17הועד עודכן כי סיור היום הופסק החל מתאריך : T&Mחברת  .3

  התחשבנות בין הועד לחברת השמירה. . בימים אלה מתקיימת 4/9/17מתאריך   

ה ופרסו בפניהם את תפיסת הביטחון נציגי חברת השמיר " : דיויד וליאור נפגשו עםתחברת שמירה "כלבי אשמור .4

תוגש לאישור הועד מתאימה למושב והצעת מחיר בהתאם  חברת השמירה תכין תוכנית שמירה שלהם.

  . בישיבה הבאה

 תשתיות : 

כה כתוצאה מעבודות ראת הליקויים שנגרמו למדהוחלט לשלוח מכתב לתושב שפנה ובו לפרט  פגיעה במדרכה: .1

לא ייחתם  ימים מהוצאת המכתב במידה והליקויים לא יתוקנו  10לסדר את הליקויים תוך  הבנייה במגרשו. עליו

 ל את פקח המועצה .יובמידת הצורך הועד יפע 4לו טופס 

 ספורט :  /תרבות /חינוך

הועד מוכן לאשר שימוש במועדון  .מיכל מלגרום ביקשה לקבל את המועדון הגדול להעברת סדנא : מועדון גדול .1
 בכפוף לצרכים של הועד המקומי בקיום חוגים ואירועים אחרים . 

 -הוחלט להתקין ברזיית מים קרים בסמוך למגרש דשא סינטטי  ומגרש כדור עף חופים . עלות הברזייה כ :ברזייה  .2
  +מע"מ.₪  10,000

הוועד באופן אישי כפי שבוצע בשנתיים האחרונות  השנה הנוער יבצע את חלוקת הדבש )ולא חברי : חלוקת דבש .3
 זאת בשל אילוצי חברי הוועד.(
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 .יש להעביר את הספרים המסודרים בקרטונים לספרייה  :ספרייה  .4

 .הספרייה את להפעיל מעוניין מי הודעהיש להוציא  הפעלת ספרייה : .5

 הנוסח אושר . –נוסח הברכה הובאה לאישור הועד  : ברכת שנה טובה  .6

 חזות המושב/ גינון : 

 חגי קרקו ולילך שפית הופיעו בפני הועד וביקשו להכשיר את גן המשחקים ברחוב הברוש : שיפוץ גן משחקים .1

יקוצו כספים לשדרוג  2018ויתכן שבשנת התקציב הבאה  2017הועד הבהיר שקיימת בעיה תקציבית בשנת  .64-63 

 ר חזק גם בשעות הלילה .ימת על מנת להאיר את הגן באולאחרונה הותקנה תאורה נוספת על זו הקיגן זה .

הנחת סלעים לאורך חורשת הנופלים במקביל לרחוב הגפן נדחתה מאחר והאגודה לא מוכנה להשתתף  בולדרים: .2

 הבקשה. שח 7000 אמר גורביץ שאיציק מזו גבוהה מכנרת הצעה התקבלה . וגם מביעה התנגדות לביצוע בעלויות

 . נדחתה

 .המחזור  באתריש להגביר נוכחות :  מחזור אתר .3

 . שבור ספסל להוציא. הגנן הכנסת  :הנוער גינת ביטול .4

הוחלט להעביר למועצה את נתוני הוצאות הביוב וזאת לאחר ששירלי תבדוק ביחד עם : כרטסות הוצאות ביוב .5

זי גזבר המועצה . בנוסף יצחק מהם העלויות הישירות והעקיפות לטיפול בביוב , נתונים אלה ירוכזו ויישלחו לאגו

לנתונים הכספיים יצורף מכתב המפרט את ההשקעות העתידיות בנושא הביוב כגון : החלפת סל הקולט פסולת 

 ומוציא אותה החוצה ממכון הסליקה על מנת לשמור על המשאבות . מוצקה 

 בית עלמין /דת: 

סקיצת  –סקיצה שהוגשה לאישור הועד : אושר להקים פרגולה בכניסה לבית הכנסת לפי  תפרגולה בבית הכנס .1

 מאושר נסטרוקטור ע"י מהנדס וקו יום 45 בתוךיתקבל  לפרגולה תוכניות אישור .הפרגולה מצורפת לפרוטוקול 

 . בהמשך לשלט הצעה. סנילביץ לזכרו של חיים סנילביץ' ז"ל שרה של תרומה. למרזב הכנה כולל

 . החגים אחרי  יםעל שיפוץ בית הכנסת תתקי חדד רונןפגישה עם   .2

 לידיעה /כללי : 

חברי הועד יגיעו  –הובא לידיעת הועד מכתב תודה שנשלח מוותיקי המושב המשתמשים במבנה העץ כמועדון חברים  .1

 לביקור .

 לחג כפי שנתנו בשעה שעברה. תאושרו מתנו .2

 וביטוח תשלום -חוגים לבדוק .3

 ליואל חוגים רשימת העברת .4

 

  19:30עה בש 26/9/17 ' גביום ישיבת ועד הבאה תתקיים 

   משה גואטה : םרש          

 

 _________________________ חתימה:           

  יו"ר ועד מקומי לופו –שירלי חזן                               


