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 26.08.19מתאריך  2019-24פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 
 כללי:

 26.08.19 תאריך הישיבה
 09.09.19 תאריך הישיבה הבאה

 5 מס' חברי הוועד המקומי
 יובל פרץ, יוסי ברסקה, טובה שביט, אמנון רקובר שמות המשתתפים בישיבה

 גיל גורייבסקי, דיתי רויניק נוכחים
 יובל פרץ הישיבהיו"ר 

 - אורחים נוספים
 צור שומן שמות הנעדרים מהישיבה

 
 :סדר היום של הישיבה

 פירוט נושא מס"ד
 29.07.19מתאריך  23-2019 אישור פרוטוקול מס' אישור פרוטוקול 1
בקשת שלומי ורדי לדיון בנושא חוב על  2

 דיון והחלטה פינוי גזם

 דיון והחלטה הפרדסבקשה לפסי האטה בשכונת  3
הצגת תכנית פעילות ותקציב ל"שישי  4

 יישובי" תש"פ
 דיון והחלטה

 הצגת נושאים לדיון הבא שונות; נושאים לדיון בישיבה הבאה 5
 

 החלטות:

 פירוט מהלך הדיון נושא מס"ד

 מאושר. 01.07.19מתאריך  20-19פרוטוקול הוועד המקומי מס'  אישור פרוטוקול 1

2 
שלומי ורדי לדיון בקשת 

 בנושא חוב על פינוי גזם

שלומי ורדי הופיע ושטח את טענותיו בפני חברי הוועד ובקשתו 
 לערער על החוב. התקיים דיון.

החלטה: שלומי ינסה להמציא אסמכתה על ערעור בנושא והוועד 
 יבחן את הנושא בשנית.

בקשה לפסי האטה  3
 בשכונת הפרדס

 התקיים דיון בנושא.
 החלטה: גיל יקבל הצעות מחיר לשילוט מהירות אלקטרוני.

4 
הצגת תכנית פעילות 
ותקציב ל"שישי יישובי" 

 תש"פ

 דיתי הציגה את הנושא ואת התכנית שנבנתה.
 החלטות:

 ג" תהיה באחריות ועדת חינוך.-פעילות "שישי יישובי א .1
 הוועד המקומי יגבה את ועדת חינוך בפעילות. .2
יוחלט בדיוני תקציב  2020חינוך לשנת תקציב וועדת  .3

 הוועד המקומי.
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שונות; נושאים לדיון 
 בישיבה הבאה

 שונות:
בקשה לתמרור להאטת המהירות באזור הפרסה/כביש  .1

הגישה לבית העלמין. הוסבר כי קיימת תכנית תמרור 
 ולא ניתן לשנותה. )ע"י המועצה( מאושרת למקום

ואת תזרים המזומנים יובל סקר את פרויקט השערים  .2
 לפרויקט.

 באחריות צור. -פרסום על פרויקט השמירה והשערים  .3
באחריות   -בקשה לבדיקת תשלומי ארנונה על מס' נכסים   .4

 גיל.
לאור חוסר שביעות רצון של חברי הוועד בנוגע לצביעת  .5

הכבישים, יוסי יכין דו"ח עם תמונות כדי להעביר לקבלן 
 המבצע. באחריות יוסי.

טובה, אריק וגיל יקיימו סיור ברחבי  -צמחייה פולשת  .6
בעלי הבתים המושב למיפוי המפגעים ויצירת קשר עם 

 האחראים לנושא.
גיל  -בקשה לאכיפת כלבים משוטטים בשעות מוקדמות  .7

יעביר בקשה למועצה לאכיפת כלבים משוטטים בשעות 
 הבוקר המוקדמות.

 נושאים לישיבה הבאה:
של הוועד המקומי )משה ציפורי, הזמנת ועדת קבלה  .1

 מירה ברקוביץ'(
 הצגת תוצאות מכרז הגינון והמלצה על קבלן נבחר .2
 )דיתי ומירה( 2019הצגת תקציב וגביית קייטנה קיץ  .3
 )גיל( תב"ר קירוי מגרש כדורסל שינוי .4
 )צור( קרן עזרה הדדית .5
 )צור( שיפור השירות בספרייה .6
 )צור( עדכון בנושא בית הכנסת .7

 
 גיל גורייבסקי רשם:

 
 

 חתימות:
יו"ר /יו"ר הוועד המקומי

 הישיבה
 חותמת הוועד המקומי מזכיר הוועד המקומי

 יובל פרץ
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