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סימוכין :ו.מקומי-סיכום לתושבים
תאריך 27/12/17:

סיכום ישיבת ועד מקומי מתאריך 26/12/17
נוכחים :שירלי לופו חזן ,אשר בלומנפלד ,יורם בלומנטל ,דיויד קדיש ,גלי רוזנטל , ,שרה סנילביץ ,ליאור לנגר,
משה גואטה
סקירת יו"ר :
 .1אישור פרוטוקולים ישיבות ועד קודמות  :אושרו ונחתמו
כספים :
 .1עדכון מצב יתרות :הועד עודכן במצב היתרות.
 .2צ'קים לחתימה :נחתמו .
 .3ביטוח  :2018נקבעה פגישה עם סוכן הביטוח לתאריך  31/12/17וייעשה מאמץ להקדים את הפגישה .
יש לעדכן את ועד האגודה.
 .4ארנונה :הועד עודכן על החלטה גורפת – ברמה הארצית -להעלות את הארנונה .
ביטחון :
 .1רכז ביטחון (שימי) :אושרה בקשתו של שימי לתוספת הוצאות הדלק  -סך של  ₪ 300לחודש.
נערכה הצבעה –  6בעד ,יו"ר הועד לא השתתפה בהצבעה.
 .2שער כניסה :התקבלו מספר הצעות מחיר לתיקון שער הכניסה .ובנוסף ,בדיקת הצעות מהיישוב אלישמע שהתקין
שער חדש .הוחלט להתקדם עם נאור .באלישמע מרוצים מאד מהביצוע ומהשירות.
תשתיות :
 .1בדיקת מעבדה :התקבלו  2הצעות מחיר .סוכם על עבודה עם חברת  systemלגבי בדיקות בטונים וממ"מ
במועדון החדש.
 .2מרכז חינוך ותרבות :תכנית מעודכנת נשלחה לאישור הועדה לתכנון ובנייה במועצה .הוגשו תוכניות על ידי היועצים
השונים ובימים אלה צריך להתקבל היתר בנייה .העץ בקרבת המדרכה הוסר עם אישור מתאים בשל סיבה
בטיחותית .שטח המבנה הינו שטח ציבורי .התקבלו מהמועצה תשלומים ראשונים על סמך חשבוניות שהוגשו
לגזברות המועצה  ,העברת הכספים תבוצע באופן יחסי .
יש להזמין את הקבלן לישיבת ועד הבאה .
גן ילדים :יש סימונים בשטח הבנייה .בוצע סיור קבלנים לתכנון וביצוע ע"י המועצה .בסיור נכחו מהנדס המועצה
.3
רמי ברדוגו ויקי .
חינוך /תרבות /נוער /ספורט :
.1

מרכז יום לחבר הוותיק :חברי הועד הוזמנו להשתתף בסיור במרכז היום בנווה ימין ולהכיר את הפעילויות בו
לאוכלוסייה הוותיקה ב  17.1.18בשעה  .11:30תיבדק האפשרות של ליאור לייצג את הוועד  ,אם לא יתאפשר יש
להודיע ולתאם ביקור במועד אחר.

.2

אימון כדורגל :המגרש מיועד לשימוש ילדי ותושבי המושב ולכן למעט פעילות החוגים המוסדרת לא יתאפשר
לבצע שימוש קבוע במגרש על ידי מאמנים או אחרים אם בתשלום או ללא תשלום.
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.3

אירועי תרבות :ישראל חוגגת  .70לפנות למועצה ולוועד האגודה לבדוק אפשרות לסיוע במימון החגיגות במושב.
במקביל ,לבדוק אם הועבר תקציב מהמועצה לפעילות הספרייה .וכן  ₪ 7000לפעילות תרבות.

חזות המושב /גינון  /תברואה :
.1

סל משאבות במכון הסליקה :התקבלה הצעת מחיר בעלות של  ₪ 86,000נירוסטה סוג  .316יש להביא הצעת
מחיר נוספת עד אמצע החודש הבא .לאחר מכן ,לקדם את הטיפול בנושא באמצעות ההצעה הקיימת .כיום יש
בקרן שיקום  ₪ 92,000שנחסכו לטובת הנושא והחלפת הסל ימומן מהקרן  .במקביל יש לנסות ולקבל ממנהלת
הביוב תקציב לטובת הנושא .

.2

הכנת תכנית שטחי גינון :ההצעה נדחתה ואינה רלוונטית לנווה ירק ,האגודה ספק עיקרי של המים במושב.

לידיעה:
.1

פגישה עם אגוזי וצפי :בתאריך  8/1/18בשעה 8:30

.2

כנס לאירועים המוניים מתחת לכיפת השמים :אירועים עם כמות משתתפים מעל  500איש דורשים רישיון עסק
ואירועים עם כמות מתחת ל 500 -משתתפים דורשים אישורים ,לא רישוי עסק .יש לפנות מספיק זמן מראש .ליאור
השתתפה בכנס והעבירה את הדגשים שניתנו.

.3

הריסת מחסה בגן צבי :הובא לידיעת הועד אישור הג"א .יש לאסוף הצעות מחיר לפירוק המחסה .יש לבצע את
הפירוק בשיתוף עם המועצה ולגדר מחדש את גן צבי .בנוסף ,יש לבצע סיור במקום.

.4

הטמנת פסולת בניין  :הוצג אישור להטמנת פסולת שפונתה מפינוי המחסן הישן.

ישיבת הוועד הבאה19:30 16.1.18 :

רשם :משה גואטה
חתימה_________________________ :
שירלי לופו חזן  -יו"ר ועד מקומי

