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------------------------------------------------------------------------------------------------------פרוטוקול ועד מקומי מס' 121
מיום 3.7.20
נוכחים :אליעזר לנדסמן ,רפי תדהר  ,אבי אטיאס ,שלומי לוי ,ניסן כנפי ,אלון בלחסן  ,יעל יעקב ,גיא
זקר ,איציק סלובודיאנסקי ,גיה רותם
חסר :עומר סובול

דיון בנושא בקשת התושב-דני ואיזבל כץ:
•

•
•

שצ"פ פניה של משפחת כץ :המשפחה העלתה

•

לגבי התאורה הובהר כי

מול הועד את בעיית הרעש בשצ"פ מאז הוקם

עם סיום פרויקט הלדים

תוך תיאור ההתנהלות של הנוער במקום.

ניתן כרגע באם יוחלט ע"י

דני הציע כי במקום יוצב שלט כי אין כניסה

הועד לבצע הפרדת פאזה.

למתחם ואין להפעיל מוזיקה משעה .23:00

הנושא ידון בוועדת נוער

דני העלה את בעית התאורה במקום ובקשתו

יחד עם הועד.

לכבות אותה בלילה.

•

הועד יאכוף כללים

•

דני מוכן לתרום ולקחת חלק בוועדת נוער

החלים על כולם כולל

•

אלברט אביב הצטרף למשפחת כץ .לטענתו יש

על בני הנוער .הועד

ילדים קבועים שגורמים למפגע.

שם לנגד עיניו את

מיכל קריספל הוסיפה כי יש שיח כללי במושב

השרות לתושב

המאפשר דיבור ללא כבוד ,אין סגנון והקפדה על

ולציבור.

•

כללים .בפיסבוק כל אחד כותב מה שהוא רוצה.
•

•

תגובת הועד:

•

בני הנוער מסתובבים

מבקשת מהוועד לשים כללים וגבולות.

בלילות בעיקר עכשיו

הועד יצא בשלישי עם זימון לתושבים לפגישה

בתקופה זו שאין לצאת

בנושא הנוער תוך התמקדות בקיץ.

אכן אתגר מורכב.

הגדרת זמן דיבור לתושב שמגיע

•

יש להקפיד על הגדרת
זמן הדיבור לכל מציג
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תנועה-עדכון כי בוצעה תכנית תנועה ,ניסן קיבל

•

אחריות על הנושא .יש הצעות לבמפרים נוספים

גיה להעברת חומרים
לניסן

ותמרור .עד סוף יולי ניסן יעביר המלצה
עדכון אליעזר:
•

•

•

אלון מבקש לבדוק את

כביש  , 5613מתוכננת תחילת עבודה על החלק

נושא תכנית המדרכה

שבאחריות פרדסיה כנראה באמצע החודש .פרטי

מכיכר כניסה ג' לכיכר

התכנית ישלחו לועד.

כניסה ב'

חידוש הסכמים -מורשי החתימה החלו בחידוש
הסכמי הועד.

•

סריקת חומרים -צוות הועד החל בסריקת החומרים
המצויים בקלסרים למחשב – יירכש גיבוי נוסף.

•

פינות גזם ומחזור -בסקר התושבים עלה נושא פינת
גזם ומחזור כנושא מרכזי .אנו נתחיל בעבודה על
פינת המחזור בבוסתן שתבוצע ותמומן ע"י יזמי
המרכז המסחרי כחלק מתכנית כוללת לשיפור פני
המקום .במקביל בפינות הגזם יוצג מודל לוועד
לפיילוט ניסיוני בגבעה.

•

הפינה הגושית ,תפתח פעמיים בחודש ,יש להבין
שתקציב המועצה בתחום הוא מחולק לכל יישוב .לנו
יש  15משאיות בחודש .כמות זו הינה לגושי ולגזם.

•

מידע להיכן ניתן לפנות

התושבים מקבלים מענה מירבי הכולל פתיחה גם

פינוי חריג-באחריות

לפי צורך פרטני בתאום מול צוות הועד.
עדכונים גיה
•

בית הראשונים נמצא בשלב התכניות מול המנהל
באחריות האגודה

•

מבנה גדול בית הנוער ,חזרו לעבוד  .הקבלן קיבל
כסף מהמועצה ומתקדמים.

יש לפרסם לתושבים

גיה
•
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דוחות מועצה -הועד העביר רשימה גדולה של דוחות
לפקחי המועצה ב-2019טרם התקבל מצב הדוחות.
לתפקיד מנהלת המחלקה במועצה נכנסה החודש
נעמה ,סוכם עימה שמידי חודש תועבר טבלת דוחות
אליה והיא תעשה בדיקה ועדכון על מצב חודשי.
טרם הספיקה להכין את מאי ממתינים.

עדכון ועדת קהילה:
•

הספרייה חזרה לעבוד

•

לוחצים על המועצה לבצע תיקון בתקרה וקיר
הרטובים במסגרת בדק בית בקיץ.

•

יש רצון לטפל במרחב החיצוני עם דשא סינטטי.

עדכון ועדת נוער:
•

לתפקיד מנהל הדרכה עומד להיכנס שחר  ,בעל
המלצות וניסיון .הוא חליף את שירי בייבר שסיימה
את תפקידה.

•

רז הנדל נכנס לסייע בתקופת הקיץ

•

יניב קנטרביץ הודיע כי יסיים את תפקידו בסיום
הקיץ .הועדה מחפשת מחליף ליניב.

עדכון תשתיות
•

שלומי עדכן כי יש תכנון לכניסה א' שהוצע ע"י לירון
גונן אדריכלית מהיישוב שהכינה בהתנדבות ,התכנון
יועבר לחברי הועד לאישור.

איציק -עדכוני מועצה
עידכן לגבי ההחלטות על שדה התעופה סמוך לעין ורד
עדכון פרויקט יהודה אלקזס ז"ל:
עדכון לגבי פרויקט חלל צה"ל יהודה אלקזס .התחקיר שערך
יואב פז התקבל ע"י משרד הביטחון ועודכן באתרים
הרלוונטים.
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ועדת כספים תציג בסוף יולי את הרבעון הנוכחי לחברי הועד
ניסן העלה הצעה לערוך סיור במושב בנושא ניקיון ,עלים

ניסן יקבע מועד לסיור

ולכלוך ,ולהעלות מתוך הסיור מסקנות על מנת לשפר את

לחברי הועד

הנראות.
מכרז גינון :רפי מבקש כי מכרז הגינון יועבר לאלון לבדיקה

המכרז יצא אחרי

לפני יציאה.

שהחלק שטובי
המומחים יעבורו עליו

הצבעות :
נושא

פירוט

הצבעה

חיוב ביתר/חסר

פירוט במצע לדיון

אושר פה אחד לשנתיים

אישור הנחה בעמלה
למפעל החוגים

בישיבה האחרונה אושר הנושא אושר פה אחד
ל  3חודשים החל מה , 1.6
מבקש שהאישור יוחל מה 24.5
אושר עד סוף אוגוסט פה

אישור הארכת חוזה אבי יציאה למכרז גינון וניקיון
מאיו גינון וניקיון עד סוף
במהלך חודש יולי
אוגוסט
אישור  ₪ 30.000לפינת את פינת המחזור בבוסתן
יבצעו ארטרייד אחזקות(בעלי
מחזור בגבעה וליד
המרכז המסחרי) לאחר אישור
אלונית
הדמיה ע"י הועד
יציאה לפרויקט
אישור מרכזיה

בהתאם להחלטת הועד

בפלורנטין

בשנה שעברה אושר פה אחד

אחד
תקציב תשתיות  2020אושר
פה אחד

ניתן לצאת לעבודה
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רשמה גיה רותם

