ועד מקומי נוה ירק

neve-yarak@barak.net.il

=========================================================================
פקס03-9384947 :
טל'03-9388269 :
מיקוד 49945
דואר נוה ירק

סימוכין :ו.מקומי-סיכום לתושבים
תאריך 5/11/17:

סיכום ישיבת ועד מקומי מס' ( )13מתאריך 31/10/17
ישיבת וועד מקוצרת (יציאה לכנס תושבים בנושא תוכנית כוללנית)
נוכחים  :לאורך כל הישיבה שירלי לופו חזן ,אשר בלומנפלד ,יורם בלומנטל ,גלי רוזנטל.
בחלק הראשון של הישיבה -נוכחות דיוויד קדיש ,שרה סנילביץ ומשה גואטה .בחלק השני  -נוכחות ליאור לנגר
סקירת יו"ר :
 .1אישור פרוטוקול ישיבת ועד קודמת  :הפרוטוקול אושר ונחתם.
 .2תוכנית כוללנית :כנס תושבים במועצה –  1.11.17בשעה 17:00
כספים :
 .1עדכון מצב יתרות :הועד עודכן במצב היתרות
 .2צ'קים לחתימה  :נחתמו

 .3תקציב  : 2018אושר פה אחד.
ביטחון :
 .1שער פרי דבש –ברפת  :אושר לבצע תיקון על ידי גילי שערים ₪ 8500 .פלוס מע"מ .לבקש הנחה.
תשתיות :
 .1קריית חינוך :הוצג אומדן .מתכנסים להצעות קבלנים לבנייה קלה .הזמנת עבודה ליועץ קרקע.
 .2חוזה מבנה ספרייה :נחתם הסכם עם וועד האגודה לשימוש ציבורי במבנה -ספרייה ומועדון וותיקים.
 .3הצעת מחיר למזגן מקלט מרפאה :אושר תשלום ₪ 6000
 .4גינת כלבים :מדובר במרחב ציבורי בשטח אגודה ,לבדוק עם וועד האגודה.
חינוך /תרבות /נוער /ספורט :
 .1מתנות מתגייסים :מעבר על רשימת השלמות .אושרה רכישה.
 .2מועדון  : 14-18הועד עודכן כי מספר נערים ביצעו מעשי ונדליזם במועדון ולכן יורחקו מהמועדון .לתקופת
ביניים עד הריסת המחסן הישן הותר לבצע שימוש ראוי וסביר במבנה .יזומנו לפגישה עם נאמני הנוער.
 .3וועדת נוער :ליאת שמילוביץ וחגי משה מצטרפים לוועדת הנוער.
 .4מערכת כיבוי אש בקן נגי"ע :אושרה התקנה.
 .5מגרש דשא סינטטי  :בקשה לבצע שימוש פרטי במגרש  ,כולל תשלום נדחתה מאחר והמגרש מיועד לשימוש
ילדי ותושבי המושב בלבד.
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.6

קורס נאמני תיעוד וארכיון :פרסום על לוח מודעות.

.7

מבנה חוגים  :יש לקבל הצעת מחיר נוספת עבור תיקון פאנל בגג מבנה החוגים.

חזות המושב /גינון  /תברואה :
.1

החלפת סל במכון הסליקה :יש לבדוק מול הנה"ח במועצה האזורית דרום השרון  -קרן לשיקום ביוב.

.2

סגירת מים  /השקיה בגינות  - 1.11.17לפי בחינת מצב

לידיעה:
.1

אכיפת חוקי תנועה :הובא לידיעת הועד מכתב המועצה בנושא  .אכיפה החל מ 22.10.17

ישיבה הבאה:
 14/11/17יום שלישי בשעה .19:30

רשם :משה גואטה ושירלי לופו חזן בחלק השני.
חתימה_________________________ :
שירלי חזן –לופו יו"ר ועד מקומי

