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 9.0885.00 פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מיום
 
 

 :משתתפים
 ה אמסלם, הרי בוסיבהחנ, לעד קיגלג דני סונגו,: חברי וועד

 בני יצחקיאן, צביה אלבז :תושבים
 סיגלית ביתאן: מזכירות

 
גורם מבצע  החלטות שנתקבלו נושא לדיון

 ולו"ז

 תשתיות

הרצאה בנושא במועדון במושב לכלל תושבי יקבע מועד ל  פאנלים סולריים
 המושב

 

פרויקט התקנת מערכת 
 לחסכון בחשמל

  8888תשלומים של  ₪68,  66,888עלות פרויקט כ  ,₪
חסכון שנתי , ש"ח( 5888מע"מ משולם בתשלום ראשון )

)יופעל על ₪  05888מתוך חשבון של ₪  7888של 
מרכזייה בהרחבה קטנה ולא  –מרכזייה במושב וותיק 

 ₪( 80,888חשבון שנתי של  –מצדיקה השקעה 

  כת )שנתיים ראשונות חינם(מעלות מער 7%חוזה שירות 

  וועד )דני, חנה, גלעד( החליט לאשר, הארי יתאם פגישה
 להזמנת המערכת

 מיידי -הארי 

שדרוג תאורה בכביש 
 כניסה למושב

  מע"צ טוענים כי באחריות מועצה ומועצה טוענים כי
 , יועלה מול פטר ודוד הגזברבאחריות מע"צ

 

כלל המקוואות במדינה,  סגן שר הדתות יזם פרויקט לשדרוג  מקווה
הוועד החליט לא לשדרג עצמאית אלא להמתין למימון 

 מהמדינה הצפוי בשנתיים הקרובות

 

וועד אישר את לוחות המודעות הבאים בעלות משוערת של כ  לוח מודעות
 האחד:₪  688

  מטר בכניסה למושב אבל לוח מודעות(X )מטר 

  מטר( לוח מודעות ליד הצרכנייהX )מטר וחצי 

  מטר( לוח מודעות ביציאה מהמושבX )מטר וחצי 

 מיידי -אופיר 

 דני מול קב"ט המועצה חשמול מקלטים

 דני מול קב"ט המועצה סיום פרויקט המצלמות

 ןוניקיוגינון 

 סיום חוזה עם אבי אפרתי בסוף אפריל  גנן

 גנן מפתחיה לנסיון שלא צלח בחודש מאי 

  שמואלוועד החליט לבדוק עם גנן של כפר 

 -דני, אופיר 
 מיידי

וועד אגודה החליט לדחות בקשה של וועד מקומי להוספה   רשתות מים
לחשבון מים על מנת לשדרג את הגינון במושב ₪  88של 

 ₪( 06888)צפי הכנסות משוער של 

 

 בטחון

שער כניסה: שדרוג 
 תוכנה

  לאחזקה. ₪  568ו  8888קיימת הצעה לשדרוג התוכנה ב
 הפרויקטדני יביא עוד הצעה אחריה יבוצע 

 מיידי - דני

 איכות סביבה

סיור שבוצע עם דני 
 הפקח

  + להוציא חוזר לתושבים עם תזכורת על נהל פינוי זבל
 קנסות ניתנים ע"י המועצה

 להעביר דף קשר מושבי לדני הפקח 

 מיידי -סיגלית 
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 שלטים אצל ישראל סוויסה  שלטים 

 שילוט במרכז מחזור 

 מיידי -הארי 

 תחבורה

מיקום תחנות אוטובוס 
 במושב

 מיידי - דני בוצע סיור בשטח, יישלח ע"י דני למועצה

 9החזרת קו  – 09קו 
 בבוקר

  נפתרה הבעיה

  כללי 

הוועד מאשרר נוהל שכירת מועדון: אין קבלת מפתח ללא  שימוש במועדון
לסופ"ש( ₪  588ליום )₪  688תשלום מראש עבור שכירות בסך 

 ש"ח 8888+ צ'ק עירבון בסך 

 

  ש"ח 788אושרו  פעילות בונוס לנוער

 
 

 וועד מקומי בית עוזיאל
 

 דני סונגו: __________
 חנה אמסלם: _______

 הארי בוסיבה: _______
 גלעד קיגל: _________

 
 
 
 
 


