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 לקראת דיון וקבלת החלטה מי מבין המועמדים יוזמן לראיון – מכרז מזכיר. 1
 

התקיים דיון והוצגו כל המועמדים שהגישו את מועמדותם לתפקיד מזכיר 
 הישוב.

שיזומנו לקראת שבוע הבא לראיונות. באחריות מועמדים  24מתוך  5נבחרו 
 אתי

 

 



 

 

 

 

 כמו כן הוחלט: 

לאתר חברת כ"א לחיפוש מזכיר, הוועד יפנה לחברה שעסקה בעבר  .1
 בתחום עיסוק מזכירי אגודות לפי הגדרת התפקיד שהתפרסמה.

 באחריות מייק

ולקבל ממנו שמות של  –ההנהלה בישוב נווה דניאל . לפנות ליו"ר ועד 2
 באחריות צבימועמדים שהציגו עצמם למכרז מזכיר בנווה דניאל. 

 

 דיון לאישור תב"ע הפרויקט ע"פ הפרצלציה החדשה  - עלות השחר.  2
 )קבלת החלטה לאור בקשת הקבלן לבצע תוספת בניה(   

 הוחלט: 

 .16מגרשים במקום  18לאשר חלוקת פרצלציה בפרוייקט 

 16בהשארת השצ"פ שבמרכז השכונה עפ"י התכנית של האישור מותנה 
מגרשים.)תוך כדי ישיבה הנושא ניבדק טלפונית עם עמית אלגד שאישר את 

( יהיו זהים לתנאים שסוכמו 17-18ההיתכנות(. התנאים במגרשים הנוספים )
 בהסכם בין חברת ש.א.ג לכל דין ועניין )כולל תשלומים שונים(.

יח"ד על כל מגרש שישווק  4תוספת בניה של עוד כמו כן הוחלט: לא לאפשר 
 ישירות ע"י חברת ש.א.ג מתוך כוונה למנוע צפיפות אוכלוסין בפרוייקט.

וועד ההנהלה מבקש כי בתחתית השצ"פ הפונה לואדי תיבנה תצפית 
 )פנוראמה( ע"י וע"ח חברת ש.א.ג.

רוזנהיים לאור החלטה זו הועד יפעל בשיתוף עם עמית אלגד והאדריכל אוריאל 
 לביצוע שינוי תוכנית התב"ע והתקנון והעברתה בוועדת הבניה של המועצה.

 

 סיכום בין משפחת פרויינד והישוב בנוגע לחממות

דווח על פגישה שהתקיימה בין משפחת פרויינד לנציגים מטעם הישוב, הוחלט 
 על הסכם עקרוני, ומציאת מקום חלופי להעברת החממות.

במימון הישוב כולל מודד שיכין תוכנית מסודרת ולאחר מכן  העברה תיתבצע
יחתם הסכם מול המשפחה. רק אחרי שיחתם הסכם עם המשפחה העבודות 

 בשטח יחלו.

 

 לתחום עלות השחר חרגומ"מ עם משפחות משירנית ש



 

 

 

 

 

 

 התקיימה פגישה בעבר בהשתתפות  מזכיר הישוב ונגה קופר רכזת הבניה.

 מול נגה ומול נציג המשפחות מה עלה בגורל הפגישה.הוחלט: אתי תברר 

 

 הצגת תוכנית כפר אמנים באזור התעשייה , ע"י אביבה -. תיירות 3

אביבה הציגה את התוכנית שהוכנה לפני מספר חודשים, ומבקשת את אישור 
הוועד לקדם הגשה למימון מול משרד החקלאות, הוועד מאשר את קידום 

 הבקשה.

 

 

 עדכונים שוטף:

 זאב :

בעלי העסקים הנמצאים באזור התעשייה בשטח שאין  4דווח על פגישה עם 
 עליו אישור והיתר.

לאור  –בעלי העסקים ובהשתתפות משה סוויל  4הפגישה זומנה לבקשת 
 דרישתם לקבל ברי רשות על המגרשים שבנו את מבנה העסק שלהם.

ו להם חלופות בעלי העסקים שאין אפשרות להקצות ברי רשות ויינתנהובהר ל
 בהתאם למצב המבנים הקיים לאחר פינוי מבנים שלא לשימוש אמנים.

 

 מייק:

דיווח על פגישה שתתקיים עם צוות עובדי הישוב בנושא: מודעות ותודעת שרות 
 לציבור.

 

 נעם:

דיווח על התקדמות בהכנת התקציב ועל פגישה שהתקיימה עם רותי 
 ונעם בנושא הכספי.מהגזברות אוריה גזית חבר ו. ביקורת 

 אתי:

שנחתם עם חב' גינון והשקיה הכולל הנחה  2115דיווח על הסכם לשנת 
 משמעותי ביחס לשנה קודמת.



 

 

 

 

 

בעקבות השריפה בקרוון  של משפחה במוצ"ש  –רכישת מטפים מרוכזת 
האחרון הוחלט לפנות למשפחות הקרוואנים בדרישה לרכוש מטף כיבוי אש 

 ברכישה מרוכזת דרך מזכירות הישוב, העלות על המטף ע"י הדייר.

 

נבדקת האפשרות לבצע רכישות שונות ,מול ספקים כולל  –רכישות מחוץ לישוב 
 אספקה לישוב באופן ישיר.

 ה: אתירשמ
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