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 7/3/2016 פרוטוקול ישיבת ועד מקומי
 

,  צביקי בונה, סימה רב הון, גל שוורץ– נוכחים 
ברק כץ  ,   ירון חובר

  צורי 
 
 

 בית העם   (1
a.  ורק לאחר הצבע יש להכניס   (פנים)הוחלט כי יש לבצע צביעה של בית העם

 .   אלף בשלב זה עבור שיפור בית העם10יש לתקצב עד .  קבלן נקיון
b.   סימה+בתאום ופיקוח צביקי (בורשן , אולו)באחריות מנהלות בית עם. 

 כספים  (2
a.  אלף משנים קודמות 45יש יתרה של  
b.   חשמל וכו, בית העם , בטחון, הדברה-  יש הרבה הוצאות לא מתוקצבות 
c. אלף לתחזוקה כללית בלבד 24יש בתקציב המאושר  
d.  יש לקיים ישיבה מיוחדת בעניין תקצוב ההוצאות הבלתי צפויות  –הוחלט  -

 . שבועיים הבאים עם ברקו להצגת פרטי התקציב/ תתקיים בשבוע 
 פורים - צורי  / נוער  (3

a.  מתוכנן : 
i. תהלוכה 
ii. אירוע מדרחוב במרכז 
iii.  (בין המזכירות למועדונית)סגירת כביש 
iv.  (במגרש הכדורסל)דוכנים 
v.  40 להקפיד על – יש לבדוק  גובה הבמה – (על הדשא)במה למופעים 

 מ"ס
vi. אוכל 
vii.  מתוך המזכירות ומועדון הנוער_ עמודי תאורה 
viii.   קיפול מיידי בסיום . התקנה רק בתחילת האירוע- גרלנדה 
ix.  הנוער מתכנן משלוחי מנות לותיקי המושב 

  תקציבים –צורי /נוער (4
a. של התנועה  (במימון המושב) לכך שהיקף פעילויות החובה ךעל המושב להיער

 (המושב ידרש לממן עוד פעילויות )נמצא בעליה 
b.  כך שהפעילות –מספר הנערים המשתתפים בפעילות גם הוא נמצא בעליה 

 במימון המושב עולה בצורה משמעותית
c.  לא ידוע לנו כרגע מה הן הפעילויות המתוכננות להשנה כמו גם העליות הכרוכות

 בכך 
d. אין לנו דרך חשב את התקציב הנדרש למימון פעילות החובה של התנועה 
e.  המזכיר נמצא במגעים עם מחלקת הנוער של המועצה למצוא פתרון תקציבי

 . של המושב על הפעילות (י המועצה "המחויבות ע)להתנפחות ההוצאות 
 הדברה  (5
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a. ההדברה אינה מתוקצבת  . 
b. וועד המקומי אחראי להדביר שטחים ציבוריים בלבד 
c.  הינה מחוייבות של בעלי הלול –הדברה בתוך הלולים 
d.  כולל 2013 – 2009הוועד לא הדביר כלל במושב בשנים  
e.  הדביר המושב את כלל המושב 2014בשנת   
f.  הדביר המושב את השטחים הציבוריים בלבד ע פי הנחיות 2015בשנת 

 .  בעלי לולים קיבלו אפשרות להגיעה להסדר הדברה מוזל מול המדביר–המועצה
g.  הוועד מעוניין להמשיך את ההסדר על פי המתכונת של שנה שעברה 
h.  על הוועד למצוא מקור תקציבי למימון ההדברה 
i.  הוועד יתבקש למצוא –במסגרת הישיבה המיוחדת שתתקיים בשבוע הבא 

 . בתקציב מסעיפים הניתנים לקיצוץ
j. הוועד מאשר להפעיל את המדביר  במתכונת של שנה שעברה . 


