פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מושב יציץ 3 -
שם האגודה  :יציץ – ועד מקומי.
תאריך הישיבה 52333502/ :
מס' חברי ועד הנהלה .5 :
שמות המשתתפים בישיבה :רוני כחלון – יו"ר ,רחמים מימון ,תקוה סעדה ,קובי קסנטיני.
שמות הנעדרים מהישיבה  :ניסים שמעוני
מוזמנים:
נושאים לדיון והחלטות:
 .1עתירת כביש רמות מאיר-יציץ – עדכון אנשי הועד לגבי הגשת כתב ההגנה .הוחלט שקובי קסנטיני
ייצג את מושב יציץ במשפט בשל הביטול של ניסים מימון.
 .2תביעה ע"ש קיים עמירה – עדכון אנשי הוועד בדבר הגשת התביעה למ.א .גזר .הוחלט לאשר למ.א.
גזר להגיש את התביעה לחברת הביטוח – אחריות רוני כחלון.
 .3סטאטוס כספי  – 2241/מעבר על דו"חות בנק לחודש  224221/והסבר על כל שיק שהועבר.
 ./אירועים קרובים – הרמת כוסית במועצה ( ,)24/4221/פגישה עם גזבר גמליאל ( ,)94/4221/פגישה
עם מחלקת גבייה ( .)94/4221/מוזמנים כל חברי הוועד ,כל המעוניין מוזמן להגיע.
 .5הפקת לקחים – מסיבת פורים – חריגה מהתקציב שהוגדר ע"ס  .₪ 1222המשך הדיון – בפגישה
הבאה.
 .6סטאטוס תאורת רחוב בקרב המזכירות – תוקנה לאחר לחצים על המועצה מצד הוועד .טרם
התקבלה עלות התיקון – אחריות רחמים מימון.
 .7פרסום סטאטוס חובות הועד – הוחלט לפרסם מכתב לכל תושבי המושב על החובות שהוועד
הנוכחי קיבל מהוועד הקודם – אחריות רוני כחלון.
 .8מיקום קרטוניות במושב ונקודות איסוף גזם – הוחלט לערוך סיור במושב ע"י הוועד המקומי
ולהחליט על מיקום – אחריות קובי קסנטיני.
 .9תחבורה ציבורית למושב – בדיקת נושא תדירות האוטובוסים למושב ,האם יש אפשרות לתגבר,
מדוע קווים הנכנסים למושב לא עוצרים לתושבים ביציאתם מהמושב לכיוון רחובות – אחריות
תקווה סעדה.
 .12אישור שינוי כתובת במשרד הפנים ע"י הוועד – הוצג הנושא .יש להמשיך בדיון בפגישה הבאה.
 .11חידוש לוחות מודעות – יש לחדש את לוח המודעות במועדון ,במזכירות המושב וביציאה לכיוון
רמות מאיר.
 .12ניקוי הרחובות – תיאום יום לפני חג הפסח לניקוי הרחובות ע"י תנועת הנוער – אחריות תקווה
סעדה.
 .13סגירת בורות של משאית הגזם – העברת מיקום הבורות למחלקת איכות הסביבה במועצה –
אחריות רוני כחלון  +קובי קסנטיני.

נושאים להמשך טיפול:
 .1הפקת לקחים מסיבת פורים.
 .2אישור שינוי כתובת במשרש הפנים ע"י הוועד
 .3מיקום קרטוניות במושב ונקודות איסוף גזם

רוני כחלון – יו"ר
רחמים מימון  -חבר ועד
תקוה סעדה  -חברת ועד
קובי קסנטיני  -חבר ועד
ניסים שמעוני  -חבר ועד.

