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     94 פרוטוקול ועד מקומי מס'
 11.10.19מיום 

איציק  , עומר סובול, רפי תדהרזקר, גיא  אליעזר לנדסמן, שלומי לוי, אבי אטיאס,נוכחים: 
 גיה רותם  אלון בלחסן,סלובודיאנסקי ,

 

 אחריות ביצוע  נושא

כחלק מהחלטת הוועד יו"ר ועדת נוער יהיה נוכח   •

 בישיבות

, עובדים בימים אלו בשיתוף עם היזם  מרכז מסחרי •

מחזור הכולל חדר מיוחד לאשפה מרכז  תלתכני

רטובה, שיפתור את בעיית הריח. ועל חנייה. במימון  

 היזם.

 החניון למטה בלילות.  רלבקשתנו ייסג •

מוכן  לאגודהבין טל סלע , ההסכם יםבגינת כל •

הכל ייסגר בניהם ומיד אחרי  כי לחתימה, מקווים 

 ונצא לדרך.  החג

. כרגע מתוכננת כיכרות ורמזור בכניסה יישוב •

תחילת עבודה בינואר על כניסה ב'+ג' . עדכון מלא 

יהיה אחרי החג בפגישה שיקיים אליעזר עם גורקי  

 מועצת פרדסיה.ראש 

התקיימה פגישה עם איריס פיימן, מיד אחרי   -גן טלי •

והצעת מחיר להמשך התקדמות מתווה החג תציג 

 בתכנון כולל לגן טלי. שלב שני יישום מתקן ראשון. 

נתכנס חברי הועד לדון   15.10.19ב- סקר הצרכים •

 .בסקר הצרכים ובדיוק השאלות 

שא: הראשון מילוי  ולנוער יהיו שני תפקידים בנ 

הסקר, והשני סיוע לכל מי שנזקק על מנת למלא את 

הסקר. נושא הסקר ידוברר לתושבים בכל המדיות 

 כולל הסבר מלא והפניה לסיוע במילוי במידת הצורך. 

בסיום העבודה על סקר צרכים   -2020תקציב  •

תכנית  ,  2020ואיסוף הנתונים, נכין תכנית לשנת 

)ביטוי של סקר הצרכים( והכנה תקציבית איך  עבודה

 פועלים ומתכננים לפי הצרכים שייקבעו. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לעיון ובמידה ולא  . כל סיכום יועבר לועד  -סיכומי ישיבות
 ויאושר  היה הסכמה ידון בישיבה הבאה
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, יש לצאת בהסבר מקיף לציבור על המיסים צו

. כולל הסבר מפורט על העלאת   התהליך שהועד פעל  

, מסמך מסודר יופץ   מיסים במועצת לב השרון

 לתושבים

 

גיא   ,לאחר דיונים שנערכו פה בעבר – שער מיכלים •

מביא להצבעה החלטה לערוך ניסיון, בשלב ראשון 

מעבר  אין יוצבו שלטים בכניסה ג' המורים כי 

למכוניות לכיוון קדימה בשעות מסויימות, ובמקביל 

( בין השעות  ייערך ניסיון לסגור את השער )מיכלים

 ולאפשר פתיחה רק לבעלי מנוי.   7.00-9.00

 יפורסם לתושבים . מסודר נוסח  •

 

גיא הציג את התכנון שגיבשה הועדה  -ועדת קהילה •

 לאחר שני מפגשים. 

תגובות חברי הועד: מברכים את הקמת הועדה, אך  •

יש למקד את התחומים, חלקם חופפים לתחומי  

 עיסוק של ועדות אחרות. 

להוציא תכנית עבודה סדורה עם יעדים ומטרות,  יש  •

לפני ירידה לפרטים ומשימות תוך חידודו תחומי  

 האחריות.

יש ככלל החלטת הועד כי הפעילות תתבצע בוועדות,  

. חשוב לגבש בין ועדות  לדאוג שלא תהיה כפילות

,  מטרות ויעדים ולהחליט מה הם תחומי האחריות

לאחר שתהיה תכנית סיכום :ואחריהן משימות. 

יש   יעדים /.מטרות / תחומי אחריות – מסודרת

 להביא אותה לאישור הועד.

 

ועדת ביקורת החלה את פעילותה  – ועדת ביקורת  •

הן עזב את המושב, והועדה חברים. עופר ד 3עם 

 נותרה עם שני חברים: דני כץ וליאור וינקלר. 

 מליאה על בחירת חברים נוספים. על הועד להמליץ  •

 חברים?  5להחלטה האם להגדיל את הועדה ל •

להחלטת  להצבעה מי יהיו השלושה שיומלצו •

 :המליאה

הצביעו חברי הועד ברוב על שלושה מתוך הארבעה 
 )שמות ישארו חסויים מטעם צנעת הפרט(.

 

 
 
 
 
 

הצביעו בעד: יעל, אבי,ניסן, עומר  
 שלומי ואליעזר 

 ?  -נגד  
 
 

חברים   3הועד הצביע ברוב על 
להמלצה עבור המועצה שיכהנו  

mailto:misrad@zurmoshe.co.il


   
 

 42810  ,  ד.נ לב השרון256ועד מקומי צור משה, ת.ד. ו
 09-8943517, פקס: 09-8940091טלפון:                  

www.zurmoshe.co.il              
 misrad@zurmoshe.co.ilדוא"ל:                

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

 
על ועדת הביקורת לבחור בהתאם להנחיות ,הודגש כי 

בתחילת שנת פעילותה עליהם היא תעבוד נושאים  3-4
במהלך השנה. בסיומה יגישו את הדוח על הנושאים 

 . םהרלוונטיי

הועדת ביקורת. ההודעה נמסרה  
 לנציגנו במליאה. 

 לאחר דין ודברים בצורה בוטה ומאיימת  •

התנהלות בישיבת ה חזר שוב יו"ר הועד והדגיש: כי •

תרבות דיבור ,  יש לשמור על  תהיה מכבדת  ועד

כבוד ושמירה על טון ראוי. אין להיכנס לדברי חבר 

וגם שאין הסכמה , יש להביע זאת בצורה  ועד אחר.

 מכובדת וללא איומים. 

 

 רשמה : גיה רותם 
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