כ"ד טבת ,תשע"ח
 11ינואר2018 ,

וועד מקומי שערי תקווה  -ישיבת וועד מספר 9

משתתפים :משה סוויל ,יוסי זילבר ,עידו צ'פניק.

 .1אילן לא חש בטוב ולכן לא השתתף בישיבה ,הוועד מאחל לו החלמה מהירה ובריאות
איתנה.
 .2סיירת הורים:
התקיים דיון בהשתתפות של סיירת ההורים :כרמית קעטבי ,אפרת פריד ,אפרת גליק,
מעוז מאיר.
בישוב יש  600בני נוער בגילאי ז'-י"ב.
בסיירת ההורים רשומים  40מתנדבים מתוכם  8-10פעילים.
באפריל יתקיים מבצע גיוס להורים מתנדבים נוספים.
סיירת ההורים מעוניינת להשתמש קומת עמודים מתחת לאולם הספורט לטובת פעילות
נוער.
באופן עקרוני הוועד מברך את היוזמה ומנחה את כרמית ונציג סיירת ההורים לתאם את
השימוש מול אילן.
בנוסף כרמית ונציגי הסיירת יכינו תכנית שנתית לקידום נושא הנוער.
 .3נציגות מטפלות המעון:
התקיימה פגישה עם נציגות עובדות המעון יחד עם מנהלת המעון.
 .4ועדות:
אושרו שמות חברים לוועדות השונות.
לתושבים שלא נכנסו לוועדה תצא הודעה מסודרת המזמינה אותם להמשיך להתנדב
בוועדות שונות שיפורסמו בקרוב.
באחריות ג'ולי \ נטלי להוציא מכתבים לתושבים שניגשו לוועדות.
 .5אדר' כרמן שנאור:
תב"ע מגרש :270
האדריכלית הציגה את התוכנית.
יש להוסיף בתקנון דרישה להסכמת שכנים.
לאחר תוספת הדרישה לתקנון התוכנית תחתם.
באחריות אילן להנחות את מהנדס המועצה לתלות תכניות לאישור גם במשרדי הישוב
ולא רק במועצה.
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היתר לבריכה ולבמבי בר:
כרמן התבקשה לקדם את סיום הליך ההיתר לבמבי בר ולבריכה.
באחריות אילן לוודא ביצוע
 .6בחירת יועמ"ש לישוב:
הוועד נפגש עם עורכי הדין:
עו"ד דוד הרשקוביץ
עו"ד תומר טבק ואיתן מימוני
עו"ד מיכל רוזנבואם
הוועד מסמיך את יוסי לשקף לעו"ד הרשקוביץ את היקף העבודה ולנהל אתו מו"מ
לקראת חתימה.
 .7בחירת יועץ לניהול ענייני הישוב:
נתקבלו  3הצעות מחיר מיועצים שונים לניהול הוועד המקומי.
מר אבי טקסלר )אשר נתן את ההצעה הזולה ביותר( נבחר לשמש כיועץ לוועד המקומי
הוועד מסמיך את משה ויוסי לנהל איתו מו"מ לחתימה על הסכם.
במקביל הוגשה בקשה למועצה לסייע לישוב בעלות היועץ ,משיחה עם מנכ"ל המועצה יש
כיוון חיובי לסייע לישוב בבקשה.
 .8צו ביניים – עדכון:
עידו עדכן את חברי הוועד אודות הסרת צו הביניים.
 .9ישיבת וועד:
ישיבת וועד הבאה תתקיים ביום חמישי  18.1בשעה 16:00
 .10פגישת צוות חשיבה בנושא תקציב:
ישיבת צוות חשיבה בנושא תקציב תתקיים ביום חמישי  18.1בשעה 17:00
באחריות אילן להעביר לחברי הוועד את החומר עד ליום שני 15.1
באחריות אילן לזמן את צוות החשיבה ולארגן את המפגש.
רשם :משה סוויל
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