וועד מקומי צור משה ,ת.ד ,256 .ד.נ לב השרון 42810
טלפון ,09-8940091 :פקס09-8943517 :
www.zurmoshe.co.il
דוא"לmisrad@zurmoshe.co.il :
------------------------------------------------------------------------------------------------------פרוטוקול ועד מקומי מס'72
מיום 25.5.18
נוכחים :יו"ר הועד  -נוריאל סייג ,עמיחי כהן ,עופר פביאן ,איציק נגרי ,יונתן הלוי ,מילי יפרח
גיה רותם
מוזמנים :אבי אטיאס
נושא

אחריות ביצוע

סיכום ואישור בחירת שקד דוגמה כאיש הביטחון
עמיחי הציג את עבודת ועדת מכרזים בבחירת איש הביטחון.
לשלב הסיום הגיעו  3מועמדים  ,מתוכם נמצא שקד דוגמה
המתאים ביותר.
מצורפות דרישות התפקיד שהוגדרו לשקד (נספח א')
הסבר על שינוי החוזה מול ביטחון ,תוך הבנה כי יש צורך
להכין דיוור לתושבים והסבר.
משרדי הועד יערכו סבב טלפוני עם המנויים על מנת לוודא
מי מעוניין להמשיך במנוי
תוך הכנת שיווק של התכנית החדשה לתושבים.
עדכון תקציב שליש ראשון
הוצג התקציב  ,מצב מצוין לשליש ראשון
יציאה למכרז רחבת הדואר -הועד עודכן כי המכרז יצא
לדרך-פורסם בעיתונות ויש להגיש הצעות עד 15.6.18

הצבעת ועד על איש בטחון
הצביעו בעד כל חברי הועד:
נוריאל סייד
יונתן הלוי
עופר פביאן
איציק נגרי
מילי יפרח
עמיחי כהן
מצוף דף תקציב
מעקב גיה

עדכון חפירות ליד שטח בית העלמין -דו"ח יגיע ביום שני
שבוע הבא ויועבר לחברי הועד.

מעקב גיה

משפחת מנור רחוב הגפן טיפול בבעיה שנוצרה עקב שורשי
עץ .בהמשך להוראת פקיד היערות בוצע תיקון במקום

טופל

אישור כריתת  5עצים ,במסגרת טיפול כולל לבעיות בשכונת
הבוסתן עקב הרמת מדרכה של עצים .הוגשה בקשה
לכריתה של  5עצים .הבקשה אושרה ותבוצע בשבועות
הקרובים.
בקשת תושבי הגבעה להוספת עמדת גזם,
הוחלט כרגע להכריז על השטח ברחוב הזמיר מיד אחרי
הסיבוב כעמדה נוספתץ עמדה זו תיבדק בעוד  3חודשים
ויחלט אם לבטן אותה או לא.

תקציב פרויקטים ,הוקצב סכום
לנושא

מכונת שתיה קרה בבית הנוער :כחלק משדרוג עתידי של
בית הנוער לקראת שנת החוגים הקרבה ושינוי חזית וגשה
הצעה להצבת מכונת שתיה קרה ,ללא עלות תפעול או
אחריות לועד המקומי

הוחלט להציב מכונת שתיה קרה
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------------------------------------------------------------------------------------------------------רחוב העגור הפיכתו לחד סיטרי ,לאחר פנית הועד בנושא
לועדת התנועה ואישור הנושא ע"י הועדה .התבקש הועד
להעביר למועצה אישור להחלטה לבצע את רחוב העגור
בתמרור חד סיטרי
הוצאות מתקציב חוגים למתקנים וחוגים
גיה הציגה בקשה לחדש את ריצפת מגרש הטניס ,המתקן
במרכז היישוב מצבו אינו טוב (סדקים רבים וצבע דהוי) בחוג
הטניס יש היום  75ילדים ובוגרים והמקום משמש גם את
הציבור הרחב .גיה הציגה הצעות מחיר שנעו בין 15.000-
 25.000ש"ח
גיה העלתה את נושא הוספת קיר אימון בטניס
כחלק משיפור תנאי האימון
שני אוראל פנתה בבקשה לשדרוג מזרני האימון .החוג
התעמלות קרקע פעילות  65בנות .הצורך הוא חלק משיפור
רמת האימון ובטיחות.
השתתפות באבל:
הועד המקומי משתתף באבלן של המשפחות על מות
יקיריהם
גורלי דורון ז"ל
מיכל הספל במות אביה
עזרא מול במות אחותו
________________

הועד מבקש מועדת ה תנועה
במועצה לרשום המלצה כי המצב
רצוי מבחינה בטיחותית וזאת
לשם המלצת הועד
אושר ביצוע שיפוץ ריצפה

הוחלט שנושא הקיר יועבר
למדריך כהצעה להשקעה שלו
לשדרוג החוג
אושר  ₪ 7000לצורכי החוג
יש להגדיר מול שני את נושא
הרכישה ,למי יהיה שיך הציוד
במידה והחוג לא ממשיך בצור
משה

