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 3112במאי  1
 אגודת מעוז אביב  הודעות

 747' חוזר מס

aviv.org.il-maoz@info 
 

 שלום רב, 
 

 אסיפה כללית  .1
, אם בשעה 31:21באולם בי"ס מגן בשעה , 31.5.3112הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום שלישי 

 ותתקיים עם כל מספר חברים.  31:11פים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה לשעה הנקובה לא יהיו מספר משתת
 על סדר היום :

   דרור ציוני. , מררו"ח האגודה "ישיוצגו ע 3113דוחות כספיים לשנת 

   3113דוח ועדת ביקורת על פעילות הועד לשנת. 

 .הצגת נוהל בנייה 
 

 

 אירוע יום העצמאות  .2
הדרישות ועם זאת בכוונתנו לשקול שוב את ההשקעה בו לאור חה גדולה היה הצלהשנה אירוע יום העצמאות 

 .לדוא"ל האגודההערות/רעיונות  אם תשלחונשמח  .משטרה ומכבי האש של העירייה,הגבוהות הכספיות 
 
 

 אירוע בתים פתוחים  .3
 אירוע מענייןועד האגודה שמח לדווח על אירוע מוצלח, ומבקש להודות לתושבים שפתחו את ביתם ואפשרו לקיים 

אחראית התרבות וצבעוני. תודה לכל המתנדבים שלקחו חלק באירועים הנ"ל ותודה מיוחדת לרותי בארלי 
 ההשקעה והמסירות. כן ירבו אירועים משמחים כאלה בשכונה.היוזמה, על שלנו נמרצת ה
 

האגודה עם הנושא  לדוא"לנא לשלוח . עדת תרבות של השכונהוומאוד נשמח להצטרפות של דיירים נוספים ל
דיירי הרב קומות  שוכרי דירות, בעלי דירות, – לכל תושבי השכונהועדת התרבות פתוחה  "פעיל תרבות בשכונה".

  הבניינים בשכונה.ושאר 
 
 

 לבנקים למשכנתאות הסבים -ביטוח מבנה .4
 תא(. מי שיש לו משכנלרלבנטי פוליסות הביטוח החדשות ולהעבירם לבנקים )אתם מוזמנים לקחת את 

 

 

  נוהל בניית הרחבות .5
 יוצג באסיפה הכללית הקרובה ויישלח בקרוב נוסח מסודר. מעודכן של ההרחבות נוהל בנייה
ים והקבלן התחייבויות הדיירעל תהליך הבניה,  להפקת חוברת הסבר נושא אנו פועליםההירות בשל אי ב

 והתשלומים לאגודה. 
 האגודה לגבי הנהלים החדשים. עם משרדיליצור קשר למתכוונים לבנות מומלץ 

 
 

 בואו לראות! –"השדה והיער שלנו במעוז אביב"  .6
לשיקום והשבת פרחי בר  קהילתי לשיקום והשבחת שטחי הבר הפרויקט כולם מוזמנים לבקר וליהנות מה

  .תלמידי בתי הספר, ילדי הגנים והקהילה הסובבתתודה ל .13לחורשה שמול רפידים 
 לה, זריעה, עקירת מינים פולשים, סיורי פריחה , איסוף זרעים ועוד...: שתיבפרוייקט אירועים

 תף מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק "השדה והיער שלנו במעוז אביב"תשההמעוניינים להתעדכן ול
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 כולם מוזמנים! –גינה קהילתית  .7
 וכמובןלהצטרף ולשכור ערוגה . כולם מוזמנים בתל אביב תמהוותיקופועלת גינה קהילתית על יד גן הילדים 

 אירועים הקהילתיים המתקיימים במסגרתה. ב להשתתף

 ginatmaozaviv@gmail.com לקרן יעבץנא לפנות פרטים ל .13:21 - 13:21הפעילות מתקיימת בימי שני בין 
 
 

 הפיכת פסולת לדשן -  פרויקט קומפוסטציה .8
 הפרדת פסולת אורגנית והפיכתה לדשן איכותי שישמש לדישון שטחי הגינון בשכונה.רת הפרויקט: מט

 הטיפול השוטף בקומפוסטרים נעשה על ידי תושבים מתנדבים המקבלים ייעוץ, הדרכה וליווי מקצועי. 
 שיפור הפרויקט. בימים הקרובים יעברו נציגי הרשות לאיכות הסביבה בדירות השכונה לסקר קצר לטובת ייעול ו

 למשרדי האגודה. א"לובדלפרטים נוספים על הפרויקט, או לקבלת שאלון הסקר בפורמט דיגיטלי ניתן לפנות 
 

  

 !בהקדם תמונות נוסטלגיות נדרשות -ספר תולדות השכונה  .9
 .דהלהיווס 31 הבאה בה נחגוג דן יהב השקיע רבות מזמנו ומיכולתו בכתיבת ספר תולדות השכונה לקראת השנה

 הספר יעמוד לרשות כל הדיירים בשנה הבאה.
 מראות השכונה בזמנים עברו.  יםאנו זקוקים בדחיפות לתמונות נוסטלגיות של התושבים הוותיקים בהן נשקפ

 נא העבירו את התמונות לאגודה לצורך סריקה. התמונות יוחזרו לדיירים מיד לאחר הסריקה.
 
  

  פריצות בשכונה  .11
 .הכניסה ותדרך דלת וחלקןחלונות הדרך  ןגל פריצות בשכונה, חלקלאחרונה לצערנו יש 

 הכניסה. לשטיחמתחת החשמל, או  בארוןהמלצתנו לא להשאיר את מפתחות הדירה במקום "סודי" כגון 
 פריצות יסתיים בקרוב.ואנו מקווים שגל העם המשטרה  האגודה עומדת בקשר 

 

 טרפו!בואו תצ – עדכונים שוטפים על הנעשה בשכונתנו .11
 : לקבוצת הפייסבוק שלנו ....................פייסבוק

   בדוא"להצטרפו לרשימת תפוצה לקבלת עדכונים שוטפים בדבר הפעילויות הקהילתיות בשכונה :    דוא"ל

 aviv.org.il-maoz@info  :האגודה               
  

 

  תזכורת -אגודה תעריפי מיסי ה .12
 לחודש(: )₪    )שלא עודכנו כבר מספר שנים תשלומי המיסיםלבקשת דיירים אנו מציגים שוב את 

 חדרים 5 חדרים 4 חדרים 3 חדרים 2 אופן התשלום 
 211 371 321 311 במשרדי האגודה מידי חודש 

 395 335 335 195 בהוראת קבע 
 
 
 

 ,בברכה
 

 ועד האגודה
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