ועד מקומי טל-שחר
פרוטוקול ועד מקומי מספר 7מתאריך 7.4.19
נוכחים :אסנת ורטמן ,שמוליק פילוסוף ,ינה נכט ,ליטל פישמן ,דוד ויילר ,חיים רז ,ישי הורניק.
חנה אוחיון ,חגית קרן.

הנושאים על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מתאריך .24.03.19
 .2ועדת נוער – דיווח
 .3ניקיון לפני פסח
 .4חגיגות עצמאות מועצתי – דיווח
 .5במת טקסים וארועים – דיווח
 .6אישור כריתת עצים – דיווח והחלטה
 .7קומפוסטרים – דיווח
 .8מעורבות קהילתית – דיווח
 .9פרוייקט תמרורים וסימונים – דיווח
 .10שונות
החלטות:
 .1אישור פרוטוקול :פרוטוקול מתאריך  24.03.19אושר ונחתם .ניתן לפרסם בקהילה.
 .2ועדת נוער  :אסנת דיווחה כי דפנה ארבל התפטרה מתפקיד ליווי מדריך הנוער והנוער .הוחלט
להוציא לה תעודת הוקרה על מילוי תפקידה .ועדת קהילה :ינה ,אסנת ,ישי ,ליטל יאתרו
מתנדב/ת במקומה וידווחו על כך לוועד.
 .3מבצע ניקיון לקראת חג הפסח :המבצע יתקיים באחריות שמוליק פלוסוף ודוד ויילר ,המושב
חולק ל 7-גזרות ויש מתנדבים לכל גזרה .הפרוייקט יתקיים בשעה  14:00-16:00ובסיומו
נפגשים ברחבת בית הכנסת לקבלת שבת הכוללת כיבוד קל ושירי שבת.
 .4חגיגות עצמאות מועצתי :ינה וליטל דיווחו כי נפגשו עם יוכי מהמועצה לסגירת הנושא כולל
הערכת כמות המשתתפים ואישורים הנדרשים לקיום הארוע.
 .5במת טקסים וארועים :אסנת דיווחה על הפגישה שהתקיימה עם המשפחות השכולות,
התקבלו מספר הערות בנושא ,שמוליק ידבר עם פזית וינחה אותה בשינויים הנדרשים על מנת
להתקדם בנושא.
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 .6אישורי כריתת עצים :התקבל אישור כריתה ל 5-עצים 2 :אורנים ליד הלוי שמשון,
 1ליד בראון 1 ,במקומונה 1 ,בגן נגה.
אושר לביצוע מיידי עפ"י הצעות המחיר שהתקבלו.
הצעת המחיר הנמוכה ביותר היתה של ערן אליהו ולכן הוא זכה במכרז.
 .7קומפוסטרים :מאחר ואין שיתוף פעולה עם הועד המקומי של כפר אוריה ,הוחלט לגשת
בעצמנו לכפר אוריה ולראות את המיזם .לקבוע מפגש בין חברי הועד ולהגיע לכפר אוריה.
 .8מעורבות קהילתית :הוצע לשתף את הפרוייקט של המעורבות הקהילתית עם חגיגות ה.70-
להכין שאלון ולערוך לסרטו שיוקרן החגיגות ה .70-חגית וינה יכינו את השאלון.
 .9פרוייקט תמרורים וסימונים :ביום רביעי  10.4.19יחלו בהצבת התמרורים וצביעת פסי
ההאטה בישוב .פשי יסייע בנושא מול הקבלן.
 .10שונות:
א .ועדת גינון מדווחת כי הם פועלים לשפר את הכניסה למושב ,להרים את הגבעה  +לוגו
לשלט.
ב .התקבלו  3הצעות מחיר לשתילת פרחי בר – הנושא ידון בישיבה הבאה.
ג .שצ"פ רסלר/שמואלי – הוצע להציב פינת ישיבה וגזיבו לטובת התושבים בשכונה.
הנושא יובא לדיון בישיבה הבאה.
ד .בריכת שחיה – הוחלט לגשת למכרז שהאגודה פרסמה בתנאים שאושרו ע"י הועד
המקומי ועל פי מסמך שאושר.

_____________________
יו"ר ועד מקומי אסנת ורטמן

__________________
חותמת ועד מקומי
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