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 החלטות:

 עדכון - ו-צהרון לילדי א .1
 .אדווה ועד זכו בהפעלת הצהרון, והוועד מאחל להם הצלחה רבה 
  תשלום במטרה להרים במטרה שהצהרון יצליח החליט הוועד להעניק להם שלושה חודשים ראשונים ללא

 את הצהרון ולהתחיל לפעול במרץ.

  לילדים ליצור קשר עם אדווה ועד ולהירשם לצהרון.הוועד ממליץ להורים המחפשים פתרון 
 

 עדכון-מכרז גינון .2
  הצעות מחיר במסגרת מכרז הגינון. 4התקבלו 
 .בישיבת הועד בוצע נוהל פתיחת מעטפות, פרוטוקול לנושא יצא בנפרד 



 
 

 

 בחנו ברמה האיכותית מעבר להצעה הכלכלית ולאחר בחינת ההצעות יפורסם הזוכה במכרז.ההצעות יי 

  ייבחן את ההצעות וימליץ לוועד על צוות הכולל את יהודה בונה, עמיעד לפידות ונציג ועדת חזות המושב
 זוכה במכרז.

  הגינון במושב.יהודה בונה סקר בפני הוועד את מצב הגינון מאז החל את התנדבותו כמפקח על 
  יהודה עדכן שמטרתו היא לייצב ולהביא את מצב הגינון במושב ליישור קו, להביא את הגנן לעבודה

 בהתאם לתכניות העבודה השבועיות.
 .יהודה ימשיך למלא את התפקיד עד סוף דצמבר, ומקווה שלאחר מכן יימצא מתנדב אחר לנושא 
  ע הרב שלו בפיקוח על הגינון במושב.יהודה על כל פועלו והסיולהוועד מודה מקרב לב 

 
 עדכון - חדר מוסיקה .3

  את השיפוץ המינימלי הנדרש בחדר המוסיקה. ולנהל בהתנדבות לבצעלקח על עצמו ליאור אשכנזי 
 .הוועד קורא למתנדבים נוספים לפנות לליאור ולסייע בשיפוץ החדר שישמש את כלל התושבים 

 
 עדכון–ריפי מים בשטחים ציבוריים הפחתת תע .4

 .התקבלה הצעת מחיר להתקנת קוצבי מים מסוגים שונים במערכות ההשקיה במושב 

  ספקים נוספים. 2הצעות מחיר נוספות עבור קוצבים מול  2אביגיל תבצע בחינה מול 
 ( 1צול או  3/4יהודה יעביר לוועד רשימה של כל הקוצבים בחלוקה עפ"י גודל .)צול 
 ל קוצבים בהתאם להצעת המחיר.תבוצע הזמנה ש לאחר העברת הרשימה 

  לאחר התקנת הקוצבים הוועד המקומי יקדם את הנושא מול וועד האגודה, כשהמטרה היא לבסוף להביא
 להפחתת תעריפי המים לגינון הציבורי המושב.

 
 כנס תושבים .5

 סדר היום יועבר בקרוב לתושבים.22/9/2016 -כנס תושבים יתקיים ב , 
 

 עדכון  - פרגולה בבית העלמין .6
  הצעות מחיר, אביגיל תפנה למסגר נוסף להצעת מחיר נוספת. 2התקבלו 

 .בנוסף נדרשת בחינה של קונסטרוקטור לדרישות מינימליות עבור הסככה 
 הוועד פועל לקידום הנושא., ב המועצה ולבקש תקציב לטובת הפרגולהכמו כן עדיין נדרש לפנות לר 

 
 ואה החשבוןדיון במאזן שהתקבל מר - מאזן חצי שנתי .7

 .התקיימה פגישה עם רואה החשבון על המאזן החצי שנתי 

 או אי תשלום של מיסים ע"י התושבים.\אחת הסוגיות העיקריות שמתבררות מהמאזן היא איחור ו 

 .הוועד קורא לכלל התושבים להקפיד לשלם את מיסי המושב בזמן ואף להשתמש בהוראות הקבע 
  המיסים שמהווה למעשה את הם ההכנסה היחידה של המושב ברצוננו להדגיש את חשיבות תשלום

 להתנהלותו השוטפת.
 

 תיקון כבישים לקראת החורף .8
 .התקבל מיפוי של כל המושב, היכן נדרש לסלול שכבת אספלט נוספת והיכן ניתן להסתפק בקיים 

 ייפנה לוועד אגודה בנושא על מנת לטפל בהשלמות הנדרשות. הוועד המקומי 
 

 עדכון – 4 כיכר כביש  .9
 .)הוועד המקומי נמצא בקשר עם המועצה, שפועלת מול המנהלת של נתיבי ישראל )מע"צ 

 .המנהלת ממליצה לקדם הקמת רמזור בצומת, אך המועצה מבקשת לבחון כיכר ולא רמזור 
 .המנהלת נמצאת כרגע בחופשה, ממתינים לסיום החופשה 

 
  



 
 

 

 מזכירת הועד המקומי –סיום תפקיד  .10

  עבודתה בוועד המקומי החל מיום חמישי האחרון.שני סיימה את 
  חדשה עבור הוועד המקומי.הוציא מודעה במטרה לחפש מזכירה ומנהלת חשבונות הוועד המקומי 

 
 גשת בית העם ובית הכנסתצביעת בית הכנסת, הנ - פרויקטים על הפרק .11

  נבחנות כרגע הצעות הצעת המחיר שאושרה אינה רלוונטית כיוון שהקבלן נעלם.  –צביעת בית הכנסת
 מחיר נוספות לאותה תכולת עבודה שאושרה בהצעת המחיר הקודמת.

  ביום שישי האחרון התקיימה פגישה עם אדריכל אלי הירש )מתנדב מהמושב( לבחינת הצרכים ואופן
  הנגשת בית הכנסת ובית העם. נבחנו פתרונות אופציונאליים ותוכן תכנית לטובת ההנגשה.

 
 שעשועים ובית הנוערהצללות גני  .12

  הנושא בטיפול מנהלת הקהילה, נדרשות הצעות מחיר נוספות ובחינה של תכולת העבודה הנדרשת בבית
 הנוער ובגן השעשועים.

 .המשך טיפול לקראת ישיבת הוועד הבאה 
 

 שמירה ביישוב .13
 .נדחה לישיבת הוועד הבאה 

 
 הרצאות מסיבת סוף קיץ, תחילת שנת לימודים, - אירועים קרובים .14

 עם תחילת שנת הלימודים הוועד מאחל לכל התלמידים במושב שנת לימודים פורייה והצלחה רבה. 1.9 -ב 

 הוועד מזמין את כל (בוניםסירה )מצפון לחוף המסיבת סוף הקיץ תתקיים ביום חמישי הקרוב בחוף ה ,
 התושבים למסיבה.

 ב במסגרת אירועי התרבות.ועדת תרבות תוציא פרסום על הרצאות קרובות המתוכננות במוש 


