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  ג' אלול תשע'ט   
   

  עוזיאל בית מקומי ועד

  99794 שמשון. נ.ד – מזכירות, עוזיאל בית מושב

  08-8537661:טלפקס

 

  פירוט  נושא  
הסטודנטים של המושב להכין חלק בחופשת הקיץ התחילו   גינה קהילתית .1

  מהתשתית לגינה. תודה לסטודנטים.

בע"ה בקרוב נתחיל  לבנות ספסלים ממוחזרים, הוספת 

  אדניות, גידור עם שער במבוק ועוד.

התקבל עוד תקציב מהמועצה למטרה זו ונבדקות אפשרויות 

  נוספות לניצול הכסף. 

  . ייבדק מול המועצה. -חיפוש ספקי עץ נוספים  

מהנדס המועצה יגיע לבדוק את בעיות הניקוז הקיימות   ניקוז לחורף .2

  במושב. 

 –אנרגיה ירוקה  .3
  סולארית, 

לפני חתימת חוזה יש להבין את העלויות הכרוכות בנושא. 

ממתינים לקבלת הצעה מחברת חשמל להגדלת הפאזי 

  במועדון. 

החלפת  -תשתיות  .4
  תאורה במועדון 

ספקים מאושרים של המועצה.  2ממתינים להצעות מחיר מ 

  ע"פ העלות יוחלט על תכולת העבודה.

  

פעמים בשבוע.  3000מבדיקה שנעשתה, השער נפתח מעל   תחזוקת השער .5

  לשער יש עלויות חשמל והן בלאי. 

כדי לאפשר את המשך הפעלתו  הוחלט שהחל מראש השנה 

₪  100מספרים. כל מספר נוסף יגבה  5יאושר לכל בית אב 

  . תיתעלות שנ

  עלות שנתית.₪  100 – שכירויות 

טיול לקברות  .6
  צדיקים

  ₪. 1500הוועד המקומי ישתתף בעלויות האירוע ב 

  ₪. 3000אושרה השתתפות של המועצה ב   שמחת תורה .7

  ₪.  1500הוועד המקומי ישתתף בעלויות האירוע ב 

8.   
  סירוס חתולים

  

והתנהלותו ולאחר מכן  מול המועצה לגבי הפרוייקט ייבדק

  .תתקבל החלטה ע"פ העלויות

  תרבות גימלאים .9
  
  

 22.9ממשיכים עם הפעילות לאוכלוסייה הוותיקה ביישוב. ב 

 250נקבעה פעילות הבאה. הוגדר תקציב של עד  9.00בשעה 

  לכל פעילות. ₪ 

  ₪. 500עלות מאושרת  – בדצמבר תוזמן מרצה בתשלום 
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תרבות/ מסיבת 10

  קוקטילים
יתקיים ערב קוקטיילים בהנחיית זיו מנור.  24.10בתאריך 

למרות הפרסום הקודם, הוחלט לשדרג את האירוע . עלות 

  ₪.  50למשתתף 

מצלמות ברחבי 11
  היישוב ע"פ תב"ר

התוכנית הועברה למועצה לניצול חלקי ע"י כספי תב"ר. 

   אישורמהנדס המועצה יגיע לסיור ביישוב לפני 

 2200ש"ח + עלות חודשית של  70,00עלות הפרוייקט כ 

  בשוטף. 

  .מול וועד האגודה. נבדקות אפשרויות מימון שוטף

משה סבן הודיע על התפטרות. אנו מודים לו על כל פעילותו,   התפטרות היו"ר12

  ומאחלים לו הצלחה בהמשך.
  


