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 סיכום לתושבים-סימוכין: ו.מקומי

 17/1/18תאריך :

 16/1/18מתאריך  ישיבת ועד מקומי סיכום 

 משה גואטהליאור לנגר , שרה סנילביץ, , , גלי רוזנטל, דיויד קדיש  ,אשר בלומנפלד, לופו חזןשירלי נוכחים :  

 סקירת יו"ר :

 ונחתם אושר  : תועד קודמ תפרוטוקול ישיבאישור  .1

 כספים : 

 .הועד עודכן במצב היתרות כון מצב יתרות:עד .1

 נחתמו . צ'קים לחתימה : .2

 85%הובא לידיעת הועד כי היחס בין השקעות המועצה בקרית החינוך להשקעות הועד המקומי הוא  :ית חינוך יקר .3

 .ע"י ועד מקומי   15%-ע"י המועצה ו

             על הגשת ₪  2,500נק בגובה של יקבל מעו הועד עודכן כי התקציב אושר במליאת המועצה :  2018תקציב  .4

 .  2018שתשליך על תקציב  2017יתכנו שינויים בסעיפי התקציב וזאת לאור למידה מתקציב  בזמן . התקציב 

 

 ביטחון : 

 : הוזמן שער כניסה יותקן בעוד כשבוע .שער כניסה .1

  .מנוהל רישום מסודר, מות נוספות מצל 3בימים הקרובים יגיעו  ,תקבל: חלק מהציוד שהוזמן הלשמירה ציוד .2

  בחינת המשך התקשרות עם חברת השמירה. בכל מקרה, ללא שינוי מבחינת מוקד וטכנולוגיה.: חברת שמירה .3

 

 שתיות : ת

 . לפי מפרט שהועבר אליהם 'צבי' הצעות מחיר להריסת מחסה בגן  2התקבלו  :הריסת מחסה .1

 מע"מ ₪ +  7,000 –הצעת מחיר של נביל 

  מע"מ ₪ +  12,000 –מחיר של כנרת יוסי הצעת 

ותוגש הצעה זולה יותר , הועד ועד אישר את הצעתו של נביל ,ייעשה מאמץ להשיג הצעת מחיר נוספת ובמידה ה

  ימי עבודה ימים א עד ה.  5 –. עבודה בחול המועד פסח מאשר את ההצעה הזולה מבין כל ההצעות

לוועדת תמרור שתתקיים בתאריך מושב ממוקמות ברחובות ההוגשה רשימת תחנות הסעה ה :תחנות הסעה .2

 המוניציפאלית במועצההמחלקה  .80יש להוסיף לרשימה את תחנת ההסעה ברחוב הפרדס .  11:00בשעה  25/1/18

  תטפל בנושא מול משרד התחבורה . 

 נדחה לישיבה הבאה לאחר חתימתו של הקבלן המבצע .אישור עריכת ביטוח :  -ת חינוך יקרי .3
 

 חינוך/ תרבות /נוער /ספורט : 

עבור  לזמינות המקוםבמועדון החדש בכפוף הוגשה בקשה ע"י משפחה מהמושב לבצע שימוש  :שימוש במועדון .1

הועד אישר את השימוש במועדון בכפוף לחתימה על הסכם , מסירת צ'ק ,  1-3/2/18אירוח גרעין נח"ל בתאריכים 

 .₪  500לביטחון ועלות של 
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המדריכה העבירה מכתב בו היא מבקשת לסגור את החוג במידה ולא יהיו לה מספיק משתתפים עד  :חוג יוגה .2
בקשה במידה הפעלת החוג לא תהיה רווחית הנ"ל תשלם עבור החודשים החודש פברואר . הועד אישר את 

 שהעבירה את החוג. 

 עודכןנגיש ומ דשוחמהתר הועד , הא ישיבתבקובי משיח הציג את אתר האינטרנט של המושב  :אתר המושב  .3
, בית וטרינריםמוקד המועצה, שירותים  :כגון,תחומים  מספרהועד ביקש לעדכן  .שת חוק הנגישותיבהתאם לדר

לתוספת /שינוי . ביר לקובי משיח רשימה ם לומדים ילדי המושב . בטיפול ליאור לנגר להעבתי ספר בהעלמין, 
 הרשימה שתועדה בישיבה נשלחה לקובי.

הבקשה אושרה. לחוג התעמלות מבוגרים אושר לרכוש  –שולחנות ארוכים נוספים  2בקשה  :חוג ציור מבוגרים .4
 ₪.  360כסאות בעלות כוללת של  12

,  17/1/18הועד לא יוכל להשתתף בפגישה שתתקיים במרכז יום לקשיש בנוה ימין בתאריך  :מרכז יום לקשיש .5
 ם פגישה אישית עם מפעילת מרכז היום לקשיש ונציגי הועד .משה יפנה למזכירת מרכז היום וינסה לתא

למפגשים  26מבנה שישמש את משוחררי צה"ל ועד גיל  -ת הנוער במועצה הציג את בקשת רכז: דיויד נוער .6
 שיעבור שיפוץ 14-18וכד' . הועד הציע את מבנה חברתיים להכוונה מקצועית, פתרונות תעסוקה, יועצי לימודים 

מבנה יותאם לשימוש זה . רכזת הנוער תעודכן במצבו של המבנה והפעילויות הוער במועצה וע"י מחלקת הנ
 .המתבצעות בו

 בלתי פורמלי.  –בנוסף, פעילות עם עמית וקובי עם נוער 

 דת /בית עלמין : 

 .על מנת לקבל רישיון קבורה מעודכן שלוח מכתב למשרד לשירותי דת: יש לרישיון קבורה .1

 לידיעה: 

 .72בגן המשחקים ברחוב האגוז  א תקיןל מיידית על מתקןורדי אורי ול  יע למועצהיש להוד .1

טיפול של  בסמכות ואיננסיעה פרועה בכבישי המושב פיקוח על בו יוסבר לו כי  לתושב שפנה תשובה ישלח מכתב .2

 יכול לפנות לשוטר הקהילתי שמשון. הוועד אלא של המשטרה. 

עובד מחברת אילן ופרח . יש למצוא פתרון לימים אלה.  12-30/4/18תאריכים חופשת חתונה בין ה תחזוקה: עובד  .3

. צריך להשיג עובד )מוכתר / או פתרון אחריחליף אותו בתקופה זו הצעת מחיר תשלח למזכירות בימים הקרובים 

 תאילנדי ( שינקה את שטח אירוע יום העצמאות .

בימים הקרובים יגיעו נציגי החברה .  11/6/18תאריך . לתקן עד תקן מאושר תקף – גן משחקים ברחוב הברוש .4

  .המתחזקת את המתקנים על מנת לתקן את השלט

 

 :הבאה ישיבה

 .19:30 בשעהשלישי  יום  6/2/18

   משה גואטה : םרש      

 _________________________ חתימה:     

  יו"ר ועד מקומי לופו –שירלי חזן                              


