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  17פרוטוקול ועד מקומי מס'
  23.3.18מיום 

 , מילי יפרחיונתן הלוי נוריאל סייג, עמיחי כהן, עופר פביאן, איציק נגרי, -"ר הועד יונוכחים: 
 גיה רותם
 , שרון שטרקר, אלברט אביב )הגיעו  כנציגי ועדת תשתיות(אבי אטיאסמוזמנים: 

 
 

 אחריות ביצוע נושא

ריאל הציג את דרישת נו -השכרה שקטה של בית העם
הציבור להשכרת בית העם בשבת לאירועים פרטיים, הציע 

לאשר השכרה שקטה שאינה כוללת מוזיקה רועשת או רעש 
חיצוני. גם בשישי ערב יש להשכיר עם מגבלות רעש ושעה 

 23.00עד 

 הועד הצביע פה אחד בעד.
 תקנון ההשכרה מצורף כאן

 נספח א'
  

עידכן )אליעזר לנדסמן לא היה יכול נוריאל  -עדכון ועדת נוער
להגיע( כי בחג הפסח המועדונים של הנוער יהיו פתוחים 

  ערב ערב על מנת לתת מענה לנוער.

 

עדכון חפירה ליד בית העלמין, הוצג ע"י גיה  ההתקדמות: 
לאחר מהלך ארוך הגיע נציג מקורות לשטח  הוא אישר את 

היות נוכח וביקש ל 5מוקדים מתוך ה 3קיום החפירה ב
בשטח בזמן החפירה. המידע הועבר ליוגר חברת החפירות 

  ויקבע מועד מיד לאחר החג.

 מעקב גיה

עדכון משפטי ע"י גיה. הועד היום מצוי בהליך הוצאה לפועל 
משפחות במושב שאינן משלמות ארנונה. כרגע  2מול 

התקבלו מכתבים אצל המשפחות והתיק נמצא בהליך 
 הוצאה לפועל.

תיק של משפחה שהוגש מול הועד בבית משפט בנוסף 
 לתביעות קטנות הועבר להליך גישור, נקבע מועד.

 

 מעקב גיה

עדכון מבנה אולם בית הנוער ע"י גיה, היועצים הגישו כולם 
מתקדמים את התכנית. בראשות לארי דה טולדו אנחנו 

כרגע של המועצה שאמור לצאת לקבלנים מיד לאחר  למכרז
 החג.

 מעקב גיה

מציגה את התכנית שתוכננה ע"י המשרד שלה יעל בר מאיר 
והסבר על מרכיבי התכנית והשלבים. ועד  כולל הדמיות

המקומי מסמיך את עופר פביאן וגיה  לצאת למכרז בסיוע 
 יעוץ משפטי. 

 

עדכון מכרז איש בטחון עמיחי עדכן כי איש הבטחון הנבחר 
דש וכרגע החליט לותר על התפקיד. הועדה יצאה למכרז ח

קורות חיים.  5נמצאת בשלב הראיונות לאחר שהוגשו 
 ראיונות סופיים יערכו מיד לאחר הפסח

באחריות גיה לקבוע מועד 
 לראיונות עם ועדת מכרזים

 מצורף נספח ב' על אירועי אפריל דיווחתרבות: אבי הציג 

mailto:misrad@zurmoshe.co.il


  
 

 42810  ,  ד.נ לב השרון256ועד מקומי צור משה, ת.ד. ו
 09-8943517, פקס: 09-8940091טלפון:                  

www.zurmoshe.co.il             
 misrad@zurmoshe.co.ilדוא"ל:                

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

  הרמת כוסית ותודה לבטו

 השתתפות באבל: 
על מות  תומשפחה הועד המקומי משתתף באבלן של

 יקיריהם
 ז"ל שמעוןגורפינקל 

 שפיגל לאה ז"ל
 מרדכי בו ארויה ז"ל

 ועם משפחת התושבים : 
 צור אריאלי במות אימו

 

 

שרון שטרקר בירך על המידע שמועבר לתושב ויש שיפור 
גדול בשנה האחרונה, הדגיש שחשוב לדווח כמה שיותר 

 לתושב.
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