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            בס"ד
 

 לפרסום 29/01/18פרוטוקול ישיבת ועד מקומי צופים מיום 
 
 
 
 

 ירון בן צבי, כנרת פוליטי,, רפי מועדה, דוד ביטון, חגי מאיר, יו"ר , מוטי חמבי נוכחים :
 .חבר מליאה – יוני סבאג אלירן תשובה, עדנה חמבי, ליאת לוונברג,

 
 1711/12/ריך אישור פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתא

 
 פרוטוקול לאשר במייל.

 
 

                                                                                    מאושר. –11/12/17מיום  אישור פרוטוקול .1

                                           ₪ 698,503 –פק"מ ,  ₪ 33,288.48 –עו"ש  –דיווח מצב בבנק  .2
                                      קרן מים. ₪ 124,000מתוכם      

            

ליאת מציגה את השינויים בתקציב:                                                              –אישור תקציב  .3
                                                                   מיסים למאגר מים, קופ"ח.חיוב  –הכנסות גדלו 

                                                                              .35,000-ל 50,000-הקטנת הכנסות מתחום הנוער. מ
           לצהרון לצורך ביטוי בלבד.                                                    הקטנת ההכנסות וההוצאות 

גדל כולל ביטוי לדלק.                                                            –תקציב שכר ומשרדיות, הנהלה 
 –י להשתתפות וסיוגש במקומו תב"ר. חגי מציין כי יש הבטחה מי –תקציב רחוב נריה ירד 

130,000                                                                                                                                             
.                                                                  2018-ל 2017-ממדגיש כי שיפוץ רחוב נריה נדחה מוטי 

                                                                             .                              7,132.750תקציב הישוב 
 תקציב הישוב יישלח לחברי הועד לאישור טלפונית עד יום א' לאחר עיון נוסף.

 

לאור העובדה כי שמיל לא גר בישוב וחלק מהתושבים התומכים  –גמ"ח שמיל שרון  .4
ממנים את הגמ"ח. הועד מאשר להפסיק את  לגמ"ח ולעיתים גוררים חוב, יוצא שאנחנו

                                                                                                                  יש להוציא הודעה מסודרת לשמיל לפני. -ההתקשרות  
 

                                                                                                                      -הגדלת אחוזי בניה  .5
אם אלירן מעדכן כי המועצה הגבילה בעוד שהמנהל מאפשר יותר. הועד צריך לחשוב 

                                     ללכת במתווה המועצה ולהבין את ההשלכות והעומס על התשתיות. 
 להסכים לבחון את הנושא עפ"י תנאי השטח  לאחר סקר מדידות. - הצעה 

 
(.                              300,00העתקת מבנה זמני לגנים כרוכה בעלויות ישוב )סדר גודל  –מיקום גנים  .6

דבר שיאפשר  – 149/10כנון גני הקבע לתב"ע שער צופים להעביר את ת –הצעה של חגי 
עתקת ביהכ"ס צופים לקהילה. פיתוח ועלויות ע"ח יזם.                                  בניית המבנה הזמני וה

)ליד רח' 276)רב תכליתי( והעתקת המבנה הזמני לשטח  515בניית גנים בשטח  – 2אופציה 
                                       כלנית סמוך למעון החדש(.                                                                        

 אלירן ירכז את כל הנתונים ויעביר לחברי הועד לקבל החלטה. –החלטה 
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תב דרישת הועד לחתום על מסמך לבקשת היתרים. חגי מציע לוותר על מסמך על כ .7

 נוסח בתוך יומיים ויעביר לחברי הועד.  התחייבות, הצהרה . אלירן יוציא
 

 תינתן רק למי שמשלם מיסי ארנונה. –ם צפון תיבות דואר לצופי .8
 

חגי מציין שקבלנו דו"ח בקרה מרשים. זמן ההגשה היה באיחור מהסיבה  –דו"ח בקרה  .9
 שלא היה מזכיר שיטפל בנושא. 

 
                                                                                                           -עדכון לגבי רח' כלנית  .10

אלירן מעדכן כי התקיימה ישיבה עם מספר גורמים בנדון. מסתבר שרוב התשתיות 
ביש ועמודי תאורה. השבוע תתקבל הצעה ות ב"בגדול" מה שנשאר זה סלילת הכמוכנ

 מווליד חסין. 
שחר צרפתי הודיע לנו על סיום התקשרות עמנו. חגי מבקש לצאת -המשרד טל –ועמ"ש י .11

 בבקשות לייעוץ משפטי.
 

                                                                                                            -תשלומי ימי מילואים  .12
דים יציאה לימי מילואים עם זאת התשלום עבור ימי אין אישור לתשלום. אנו מעוד

 מילואים כפול לא מאושר.
 

 חסוי .13
 

 חסוי .14
 

 הישיבה ננעלה.

 
 


