ועד מקומי מושב טל-שחר
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי
מספר  7מתאריך 15.03.21
וכחות/ים :אס ת ורטמן ,ליטל פישמן ,חיים רז )פאשי( ,שמוליק פילוסוף ,דוד ויילר ,שרית ידיאל.
עדרים :י ה כט ,ישי הור יק ,ח ה אוחיון
ה ושאים על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבה מספר  6מהתאריך 01.03.21
 .2עדכון עבודות ב יית מדרכה רחוב הר הירדן מערב
 .3מ וי "קהילה תומכת"
 .4מועדון ותיקים של המועצה
 .5מרכז קיימות – עדכון
 .6שי לעובדים לפסח
 .7שו ות :עלות כ ס בחירות בחדר ה צחה
החלפת משרד ה הח"ש
חוג מבוכים ודרקו ים – עדכון
פ לים סולריים
דיון והחלטות:
 .1אישור פרוטוקול ישיבה מספר  4מהתאריך  – 15.02.21אושר ו חתם.
 .2עדכון ב יית מדרכה – העבודות התחילו ובמהלכן הקבלן פגע בכבל רשת של חברת הוט שהיה מוטמן
בעומק של  15ס"מ במקום מתחת לעומק של  40ס"מ .המפקח של חברת הוט הגיע למושב והוציא מכתב
לקבלן עם הודעה כי העבודות היו אמורות לקבל את האישור של חברת הוט ועל כן הקבלן הפסיק את
העבודות בשלב זה .לאחר משא ומתן ,דרש מחברת הוט כי המושב יישא בעלויות החפירות )עלות
המוערכת בכ (₪ 20,000 -לצורך הטמ ת התשתית במקומה החדש וכן ישא בחלק מעלות העתקת התשתית
בשיעור של  .₪ 50,000ערך דיון לגבי האפשרויות העומדות בפ י הוועד והוחלט להמשיך במשא ומתן מול
חברת הוט ,על מ ת ל סות לצמצם עלויות .ה ושא באחריות אס ת.

 .3מ וי "קהילה תומכת" – המועצה מפעילה תוכ ית לוותיקות וותיקי המועצה בעלות של  ₪ 115לחודש
המע יקה לחברים בה לחצן מצוקה ,אב קהילה שעומד לרשות המ ויות והמ ויים ושירותים רפואיים
מוזלים .במידה והגביה תתבצע באמצעות המושב ,יתן יהיה להוזיל את העלות ל ₪ 75 -לכל בית אב
)ה חה של  .(₪ 40באחריות שרית לברר את פרטי התוכ ית באופן מקיף ולאחר מכן לבצע את העברת
הגביה דרך מזכירות מושב .כמו כן ,לאחר מכן באחריות שרית לקבוע עם אב הבית ,מאיר ויל סקי ,מועד
בו יוכל להציג את עצמו ואת הפעילות לוותיקות וותיקי המושב.
 .4מועדון ותיקים של המועצה – במהלך החודשיים האחרו ים עשה יסיון להקים "פורום גיל הזהב" אשר
בו ישתפו פעולה ועד האגודה והוועד המקומי לטובת פעילויות לגיל הזהב .לאחר דיו ים ושיחות ב ושא
ד . .עמק שורק  ,76805טל ,08-9340825 -פקס ,08-9353090 :דוא"ל office@tal-shahar.co.il

