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נוכחים :גל פאר יו"ר ,יגאל ראובני ,יורם לרנר ,ערן אבנון ,יעל מוסינזון ,הדיה שור – שוסטר,
חיים ליברנט.
 .1אישור פרוטוקול מישיבת וועד מקומי .4.8.15
אושר פה אחד.
 .2תקציב  2016הכנה.
על הוועדות להגיש לגל את התקציב לישיבת הוועד הקרובה.
 .3נמלת האש.
ייקבע תאריך ושעה להדברה של השטחים הפרטיים והשטחים הציבוריים
תישלח הודעה לתושבים על יום ההדברה והרשמה במזכירות.
 .4אולם ספורט – צופית.
ועד מקומי צופית פנה בבקשה להשתתף באחזקת אולם הספורט בבית הספר בצופית.
עמותת ספורט הפועל גנ"צ ורבורג מעוניינת לקחת על עצמה את תחזוקת האולם.
החלטה:
הוועד המקומי לא מעוניין להשתמש באולם הספורט.
 .5תפקוד חצרנים.
הוועד שוקל לשכור עובד שכיר ולא קבלן לעבודת החצרנות.
החלטה:
יחלו חיפושים אחר חצרן.
 .6מועדון נוער – ניקיון.
מועדון הנוער לא מתוחזק כמו שצריך ,הנוער אחראי לניקיון המועדון.
החלטה:
בחודש נובמבר נכנס מד"ב שידאג לתחזוקת המועדון ,ועדת נוער תפקח על הנושא יותר.
 .7גיזום גדרות.
ישנן גדרות חיות של תושבים שפולשות לשטחים הציבוריים .נכון להיום אין שרותי פיקוח
מטעם נופית במושב.
החלטה:
ישלחו מכתבים לתושבים בבקשה לגזום את הגדר החיה.
 .8ניקוי ואדי טאריק אל סולטן.
שטח הוואדי הנמצא מערבה מהשער הצהוב לכיוון השכונה הירוקה אינו באחריות הוועד
המקומי אך צינור הביוב שלנו מונח בו .למרות פגישות רבות ומכתבים אין סוף בנושא
ניקיון הוואדי ,דבר לא נעשה .לאור הצורך לתחזק את מערכת הביוב הוחלט כי:
א .הוועד מקומי ידאג לכסח את העשבייה באופן שיאפשר מתן שרות ראוי לקו הביוב.

ב .וועד האגודה ישתתף בהוצאות הניקיון.

 .9שלטים ארכיב.
אושרה הזמנת שילוט לארכיב /מוזיאון .הזמנה זו היא חלק מתב"ר שהתקבל מהמועצה
לארכיון /מוזיאון.
 .10רכישת מדפסת צבעונית.
לוועד אין צורך במדפסת צבעונית במשרד.
 .11נוהל ארגון אירועים.
לפני כל אירוע יש לקיים פגישה עם כל הגורמים הרלוונטיים כדי לקבוע מה הצרכים
לאותו אירוע.
 .12דיווח חברי ועד.
יורם –
א .יובל לקראת סיום של עבודות תיקון שקיעות במדרכות ברחבי המושב.
ב .אחרי החגים תועבר פינת המחזור למקומה החדש.
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