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------------------------------------------------------------------------------------------------------פרוטוקול ועד מקומי מס'85
מיום 5.3.19
נוכחים :אליעזר לנדסמן ,אבי אטיאס ,יעל יעקב ,גיא זקר ,שלומי לוי ,רפי תדהר ,נואית בלטרן ,ניסן
כנפי ,עומר סובול ,גיה רותם
חסרים :איציק סלובודיאנסקי
אחריות ביצוע
נושא
עדכונים:
• תקציב הועד אושר במליאת המועצה שהתקיימה
ב1.4.19
• נושא תכנית הגזם שהוכרזה ע"י המועצה נמצא
בטיפול ראשי הועדים של היישובים ואנו עורכים
בשלב זה בדיקה של היישום מול המועצה
• תכנית רב שנתית-החל מחודש מאי נתחיל לעבוד
בצוות שיוקם למטרה זו ע"י הועד על התכנית
לארבע שנים הבאות .צפי סיום אוגוסט 2019
• בקרת תקציב ועדות נערכת ע"י ועדת כספים .באחת
הישיבות הקרובות אחרי הפסח יוצגו ע"י ראשי
הועדות תקצירי פעילות ומצב כספי של הרבעון
הראשון לשנה זו.
• בשישי הקרוב  5.4.19נערוך בוקר הוקרה והרמת
כוסית למתנדבי הועד המקומי צור משה.
• פרויקט הספסלים ,התחלנו בפרויקט ספסל לזכר
יקיר משפחה .בשלב ראשון נתרמו שלושה ספסלים
ע"י בני משפחה  .כל ספסל ימוקם בתיאום עם בני
המשפחה במיקום רלוונטי ועליו יוצב שלט זיכרון.
•
•

הצגת ועדת פרט -תכנית עבודה ע"י יעל יעקב
הצבעה על אישור תכנית ועדת פרט

מצורפת תכנית
כולם הצביעו על אישור התכנית
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• אכיפת חניה ברחבי המושב.
לאחר בדיקה שערך רפי תדהר מול צילה הדס הובהר כי
לא ניתן יהיה לכוון את הפקח לאכיפה באזורים מסוימים
בלבד .כניסת פקח משמעותה אכיפה בכל חלקי המושב
יש לבדוק אישור שימוש במדבקת אזהרת לרכבים
החונים
יש לתאם פגישה עם צילה הדס לגבי סימון מחדש של
אדום לבן ברחבי המושב.
יש לטפל באזור א.י.ל עם סימני חניה וסימון אזור מילוי
אוויר כמקום בו החניה אסורה.

גיה לבדוק עם עורכי הדין אישור
חוקי להדבקת מדבקה.
גיה תתאם פגישה וסיור
גיה-לטיפול (מיד אחרי פסח)

בטחון
• עומר ציין את אירועי השבוע האחרון עם נפילת הטיל
במושב משמרת.
• הועדה התכנסה ועסוקה בימים אלו בכתיבת נוהל
לאירוע
תחזוקת מקלטים מתקיימת באופן שוטף ע"י המושב,
במקביל הועברה שוב למועצה בקשה לטיפול מידי
בבעיות במקלטים.
נוער
לזמן את יו"ר ועדת נוער לישיבה הבאה לעדכון פעילות ועדת
הנוער
מתקנים בשצ"פ
הועד רואה לנכון לתת מענה של מתקנים כשלב המשך
לשצ"פ שהוקם .כרגע המצב בשטח הוא שללא מתקנים
השטח לא מנוצל ואף נפגם עקב בנית מתקנים אלטרנטיבים
ע"י ילדים ובני נוער .המלצה לשים בשלב ראשון מתקנים
ומילוי אדנית בגובה ( ₪ 150,000הצפויים להיות מוחזרים
מהיזם של המרכז המסחרי).
רשמה  :גיה רותם

הצבעה:
בעד :שלומי,אליעזר,יעל,אבי,ניסן
ועומר.
נגד:רפי,גיא ונואית

