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2 
רכזת   עידכוני 

 קהילה 

 )נספח א'(   ול טוק תוכנית מצ"ב לפרו 2.1

 יחד עם נהלל .  3/3מסיבת פורים נקבעה ל  2.2

 העבודה על השביל בשלבי סיום .  -, בחוץסתייםפנימי השיפוץ הה –מועדון ותיקים  2.3

 של   ת פעילות חג בהשתתפות , סדנמוצלחהקרנת מונדיאל שהיה  –ארועים    4בחנוכה נערכו  2.4

הפעילויות נעשו  . לכל המשפחה  מועדון ותיקים , ומופע מרכזי מוצלחפעילות בילדים ,  50כ       

   . יישר כוח למתנדבים/ות. בשת"פ בין ועדות 

גבייה  נותר פער  .   עבור השכרות לחוגים ופעילויות 100%הושלמה הגבייה סוף שנה ב –גבייה   2.5

 שישי ישובי. מצומצם בטיפול עבור פעילות 

לאור פערים שהוצפו מהועדות הוחלט שכל ועדה תפגש בתוך עצמה לגיבוש   –ערב ועדות   2.6

שתוצג בישיבת ועד מקומי בסוף חודש ינואר ולאחר מכן בחודש פברואר יערך   תוכנית / תקציב

 יישובי. ערב ועדות 

 תגר גיוס חברים לועדות  יחסות לאיהת התקיים שיח חופשי ב 2.7

 מומשו לפני תום שנה.   –קולות קוראים   2.8

3 
עידכוני מנהלת  

 אילנה  - ישוב 

 בתאורת הרחוב  געש יגיעו להחלפת הפנסים התקולים חברת ביום ה ' הקרוב  3.1

  בבעיה החוזרת, תבחן הצעה לפתרוןנסיונות שונים לטפל , נעשו שער בית העלמין תקול זמן רב  3.2

 לעניין.   יסודי

יש לוודא שהשילוט והתאורה מותקנים    –התקבל הכסף מהביטוח על תיקון שער הכניסה הראשי  3.3

 כנדרש. 

 הועד רי ם הקרובים לאישור חב ילא הושלם וישלח במהלך השבועי –סקר שביעות רצון  3.4

 גוזם מקצועי ים האחרונים עי  י גיזום ביטחותי נערך במהלך היומ  3.6

רכי הפרדה בשבועות בין גזם  ולצהמועדים  ישקל תיקון   -  וגרוטאותגזם פינוי ח פורסם לו 3.7

 את הציבור. כדי לא לבלבל  , לגורטאות

טלי    –אשח   700של מצטבר עודף מאזני   לגביהסבר  למתן בקשה  במכתב מההמועצה התקבל  3.8

רישום של פחת  הצורת   הוא בשל 2005המאזני המצטבר משנת הבהירה כי העודף לאודן רו"ח 

   מסודר למועצה. השקעות וחומש. יצא מכתב תשובה 

 . תודה ליצחק גולן -ברזיהחלוטה בסמוך לבוצע מילוי מ 3.9

 . תודה לאוהד שביט על ההובלה למושב  – הספסל לשכונת הפרדס הוכן בשעה טובה 3.10

 הגנים באגודת החינוך הודיעה על סיום עבודה באפריל.  תחגית מנהל 3.11

הועד הנחה את   –ועדת בית עלמין בענין בקשת קבורה נציגי אילנה התבקשה להפגש עם  3.12

דה  ואילנה לא לקבל שום החלטה בנדון לאור העובדה שבית העלמין והתקנון הינם באחריות האג

 לאית. קהח

4 

התקדמות   עידכון

פרויקטים למימוש  

יעדי הועד  

המקומי לפיתוח  

הישוב לשנת  

2023 

הוצגו   –נציגי המושב עם נציגי תשתית בזק  3שנים הצלחנו לבצע סיור של  4לא יאומן אחרי      4.1

אזור הפרסה    למשך החודשיים הקרובים, לגביעבודה  ביצוע ההוצב לו"ז ל –המפגעים והצרכים 

אושר לבצע   – הנדרש בכפוף לביצוע גיזום העצים שמפריעים לכבלים לעבור ניתן יהיה לתקן את 

 בתאום עם צוות בזק. כנדרש,  גיזום 

תמיכה  אשח  50  בעקבות קבלת  בעיצומההחיצוני עבודת הביצוע לשיפוץ  ) יוסי (     בית כנסת  4.2

 המועצה הדתית.  וסיוע של 

 . שהשבוע יחלו בחיבורים התשובה הרשמית   –) צור (   סיבים אופטיים 4.3

   –תוכנית חומש ) אמנון (  4.4

 . לבקשתנו לקבלת אומדנים טרם נענו  תוצאות הסיור המקדים עם המועצה. סקרנו את  •

 ברח' העמק )דושנה(,     מדרכהלתיכנון  הינה לאשר תחילה ביצוע המלצת המועצה  •
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        צור שומן  :מהרש

 
 : חתימות 

 חותמת הוועד המקומי  ישוב ה תמנהל יו"ר הוועד המקומי 

 צור שומן 
 

 ש רוא -אילנה הרמן 
מי  מקו עד   ו
ם  רי ת שע  בי

 

פרויקט. עלות פיקוח צפויה כ  יתבצע חישוב אומדנים לאשח' ולאחר מכן  20כ  עלות התכנון 

   .מעלות הפרויקט  3%

   ברחוב העמק.  הוחלט לאשר לאילנה להתקדם בתיכנון המדרכה  •

 )טובה(   – שדרת צל  4.5

ת עצים, חידוש צמחיה והכנה לנטיעות בטו  שתילהעקירה/  עבודות   וחלט לבצע לאלתר ה •

 אשח.  30פרויקט עד ה לפי מפרט  בשבט, כל זאת 

 לשם דיוק מפרט העבודה וקבלת הצעת מחיר. עם נאסר  וסיור משותף מפגש  תקייםמחר י •

   – קירוי מגרש כדורסל   4.6

 פגישה עם נציגי זכיין המועצה בענין קירוי סולארי   קיימה הת •

 ארון החשמל בסאפרי.   "ר של סככה למגרש, הוצגמ 700כ  ההצעה עבור קירוי  •

   . המחלקה המשפטית התקשרות מקבלת נספח חתימה לאישור ממתינים ל •

5 

הצגת דוח מעקב  

תיכנון מול ביצוע  

 החלטות ועד 

 טבלת החלטות וביצוען ) מצ"ב כנספח ב (   ההוצג 5.1

 נדונו הפערים המעטים שהוצגו.  5.2

 יש לשלוח את הטבלה לועדת ביקורת כחומר נוסף לתהליך הביקורת.    5.3

6 

  -יחסי ועד מקומי

ועד אגודה  

 חקלאית 

 ועדים בניהול ענת ירון מנהלת מח גישור של מ.א עמק יזרעאל. בין ה בניית הסכמות תהליך חל ה 6.1

 המפגש הבא יהיה תיאום ציפיות נפרד לכל יור עם ענת  6.2

 לוח זמנים לתהליך .  מבקשים לקבל  6.3

7 
  פינוי פסולת

 מוצקה 

הסדר המותנה על בסיסם הועד מציע בין אילנה לאפרת ושגובשו בשיח עקרונות הנו נדו   7.1

 באישור ועד האגודה החקלאית. 

פברואר יפנה רק  חודש הועד יפעל ע"פ החלטתו המקורית והחל מ ולא יושג הסדר,במידה   7.2

 . פעם בחודש ,פסולת ביתית 

8 

דיון בדוח נכסים  

וחייבים בתשלום  

 מיסי ארנונה 

 ידון בישיבה הקרובה  

9 
נושאים לישיבה  

 הקרובה 
 נושאים נוספים יועברו עד למועד הישיבה


