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 :על סדר היום

 .דיון בנושא שריפת חלקתה של גב' חנה כץ )מוזמנים:  מר צבי יעקובוביץ ומר אייל גונן( .1

 סטטוס התקדמות בנוגע לחיפוש מחליף/ה לתפקיד מנהל/ת קהילה. .2

 .(01.05.16ועדת חזות מיום עדכון סטטוס בנוגע לנושא הגינון במושב )בהמשך לישיבת  .3

 עדכון בנוגע לחלוקת המלכודות לתפיסת זבוב הפירות הים תיכוני. .4

 עדכונים בנוגע להסכם גישור מול ועד האגודה בנושא המחסן. .5

 עדכון בנוגע להחלפת גופי תאורה בכניסה למושב.  .6

 מל באינטרנט(.הפקת כרטיס אשראי לועד המקומי )לצורך תשלומים, כגון תשלומי חש –הצעת ייעול  .7

  .נוהל אישורים במייל בנוגע לביצוע פעולות, הפצת מכתבים וכד' .8

  .כיכר צומת כניסה למושב 4עדכון בנושא כביש  .9

 



 
 

 

 

 החלטות:

 דיון בנושא שריפת חלקתה של גב' חנה כץ  .1

 .צבי עדכן בנוגע להיותו האחראי על הטיפול בחלקה של גב' חנה כץ 

  לשריפת החלקה.נתן תקציר בנוגע לאירועים שהובילו 

  צבי ברצון נרתם לסייע בכל הקשור להכנת השדה לקראת שבועות, רק מבקש שלהבא יבוצע תיאום איתו
 על קצירת השדה.

 .הנושא הובהר ע"י שני הצדדים והוחלט להקפיד על תיאום קצירת השדה בשנים הבאות 

 .הועד מבקש להודות לצבי יעקובוביץ' על עזרתו ותרומתו לנושא 

 דמות בנוגע לחיפוש מחליף/ה לתפקיד מנהל/ת קהילהסטטוס התק .2

 .בשבועות הקרובים יזומנו מס' מועמדים לראיונות 

 (01.05.16עדכון סטטוס בנוגע לנושא הגינון במושב )בהמשך לישיבת ועדת חזות מיום  .3

  נושא הפעלת הגנן  –ביום ראשון התקיימה ישיבה של ועדת חזות המושב, שדנה בשני נושאים מהותיים
 הגינון במושב ונושא ריסוס העשבייה.ו

  :ההחלטות שהתקבלו הן 

 .יציאה למכרז חדש בנושא הגינון בהתאם לאפיון והמלצות שיתקבלו בוועדת חזות המושב 

  החלטה על ריסוס בשלבים של שטחים הנמצאים בעיקר בפריפריה של המושב לאחר קבלת
 ועדת חזות המושב. צוות בחינה מטעם המלצות של 

 ה הוחלט חד משמעית לא לרסס במרכז המושב בדגש על גינות המשחקים והאזורים בכל מקר
 המיועדים לילדים. 

 ת שתמנע את ופתרון נוסף הוא לשתול באדניות הרחוב לאורך הכבישים צמחייה ירוקה באדני
 העשבייה.

 ת לתפיסת זבוב הפירות הים תיכוניעדכון בנוגע לחלוקת המלכודו .4

 מועדי חלוקה ואיסוף עצמי, המלכודות מחולקות לתושבים. הועברה הודעה לתושבים על 

 ישור מול ועד האגודה בנושא המחסןעדכונים בנוגע להסכם ג .5

 במטרה להגיע להסכם סופי נושא הגישור עדיין נמצא בטיפול בין ועד אגודה לוועד המקומי. 

 להחלפת גופי תאורה בכניסה למושבעדכון בנוגע  .6

 פנסים בכניסה למושב. 8ג.ה.ג. להחלפת  הוחלט לאשר את הצעת המחיר של 



 
 

 

 

 

 מים, כגון תשלומי חשמל באינטרנט(הפקת כרטיס אשראי לועד המקומי )לצורך תשלו –הצעת ייעול  .7

 .הנושא נבחן, לא ניתן לביצוע 

 כיכר צומת כניסה למושב  4עדכון בנושא כביש  .8

 עופר לאישור לפני הפצה למועצה.מושב המכתב הועבר ל 

  המכתב יאושר ויועבר למועצה.מחר עד סוף היום 

 נוהל אישורים במייל בנוגע לביצוע פעולות, הפצת מכתבים וכד'  .9

 .הוחלט על נוהל אישורים וביצועי פעולות בין חברי הוועד 

 דו"ח מצב –תקציב  .10

 .לקראת ישיבת הוועד הבאה יש להכין דו"ח סטאטוס לתקציב עבור השליש הראשון של השנה 

  ובחינה של ניצול התקציב עד כה ובחינת התקציב להמשך.בישיבה הבאה יבוצע דיון 

 


