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------------------------------------------------------------------------------------------------------פרוטוקול ועד מקומי מס'88
מיום 07.06.19
נוכחים :אליעזר לנדסמן ,אבי אטיאס ,יעל יעקב ,גיא זקר ,שלומי לוי ,רפי תדהר ,נואית בלטרן ,עומר
סובול ,איציק סלובודיאנסקי  ,גיה רותם
אורח :אלון עזרא
נעדר :ניסן כנפי
אחריות ביצוע
נושא
נוער:
• עדכון על אירוע פרידה מעמית סייג
• יניב קנטרביץ מחליפה הזמני של עמית סייג מציג
את עצמו ומעדכן על החפיפה שעורך
• עדכון לגבי חיפוש של רכז נוער חדש :מתנהל הליך
מול חברת השמה ,צוות מקומי המורכב מאנשי
מקצוע והמועצה .כרגע עוד לא נמצא האדם
המתאים.
• עדכון על כניסה זמנית של שירי ביבר לתפקיד רכזת
תנועה
• כיף צוות יצא היום למדריכי התנועה
• בני המושבים  -מפגש הכרות יתקיים ביום שני בעין
ורד בשעה  20.00הוזמנו חברי הועד והציבור.
עדכונים:
• לקראת שנת החוגים ,ישלח סקר חוגים לתושבי
המושב
• גזם לאחר מס' פגישות במועצה  ,מתוכננת פגישה
בשלישי בה יבחנו מס פתרונות :אופציה אחת היא
מכונת ריסוק גזם או בדיקת תוספת תקציב ממקור
כזה או אחר .נבדקת גם אופציה להעברת האחריות
לטיפול המושב עצמו.
• המועצה העלתה דרישה להעברת תשלום שכירות
עבור הצהרון לבית הספר .תשלום זה בוצע בעבר
ובשנתיים האחרונות עקב חוק ניצנים והורדת עלות
התשלום ע"י ההורים ,מומנה השכירות ע"י המועצה.
כעת נדרשים שוב לשלם .מדובר על ₪ 16.000
שיהיה צורך להעביר לבית ספר.
• נערכה פגישה עם יזמי המרכז המסחרי .קיים כרגע
שיח ומשא ומתן לקבלת תמורה עבור הסכמות
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•

הדדיות .אנו מחכים לתשובה בנושא :מה מוכנים
יזמי המרכז לקחת עליהם על מנת להתקדם .הנושא
נבדק מול הדירקטוריון  ,נבהיר כי בכל הקשור לקיום
ותפעול המרכז המסחרי ו אנו רואים לנגד עינינו את
טובת התושבים ואיכות החיים ברחוב הערבה
וסביבתו שלא תיפגע.
חתולים ,תיאור המצב  :היום סובלים מס' מקומות
במושב מהאכלת חתולים של תושבים בסביבת
המגורים .עיקר הבעיה היא הלכלוך וכמות החתולים
המצטברת סביב אזורי האכלה .חתולים אלו גורמים
לרעש ולקרבות באזור ההאכלה .והאוכל המונח
ברחוב מושך אליו מזיקים נוספים כגון :עכברים
חולדות ועוד ..הנושא נבדק ע"י הועד  .נערכה שיחה
עם המשפחות תוך הכוונה להאכלה חוקית ונכונה.
במקביל נעשת בדיקה משולבת עם המועצה לטיפול
בבעיה .ידוע לנו כי ההקצבה של המועצה לעיקור
היא מזערית ואינה יכולה לתת מענה לבעיה.
הנושא בבדיקה ותתקבל החלטה בקרוב

תשתיות
• במסגרת ועדת תשתיות עומדים על הפרק מס'
נושאים:
• גן טלי -התגבשה קבוצה של תושבי הגבעה אשר
התכנסה וגיבשה כיוון והצעה להתאמת גן טלי
לאוכלוסייה המתגוררת כיום בשכונה .ישיבה נוספת
נקבעה לשישי 14.6.19
• שיפור כניסה א' ,נושא זה יעלה לדיון ב14.6.19
בישיבת ועדת תשתיות
• גינות כלבים -אנו בשלב גיבוש סופי של ההסכם עם
האגודה ולאחריו ייבדק הנושא והצעות המחיר.
דו"ח רואה החשבון גרזים לשנת 2018
אלעד גרזים הציג את דו"ח  2018יחד עם עמית שפיר
ויהודה אשכנזי

הצבעת חברי הועד על אישור
הדו"ח  :הצביעו בעד כולם.

הארכת חוזה קבלן ניקיון וקבלן גינון
הצעתינו היא לבצע כרגע הארכה לחצי שנה של החוזים.
במהלך תקופה זו ייבדק נושא החוזה ,יחד עם בדיקת

אחריות ועדת תשתיות
אושר ע"י כולם
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הועד .מסקנות יוצגו לקראת נובמבר.
שקיפות והתנהלות מול עובדי הועד
• הועלתה בקשה ע"י רפי תדהר כי כל פרסום היוצא
לתושב יועבר לעדכון חברי הועד  48שעות לפחות
בטרם יפורסם לציבור.
תכנית אב 2020
הועד החל לעבוד על בסיס לבניית תכנית אב לחמש שנים
הקרובות  ,נושא מדיניות התנהלות הועד יהיה חלק ממנה.
עדכון ממליאת המועצה
• נקודת מד"א בלב השרון .כרגע מדובר על הקמת
נקודה בחצי הדרומי .הוחלט כי תערך פגישה עם
מד"א לבדיקת הקמת נקודה באזור הצפוני ,לאחר
הסכמת גאולים להקצות שטח אצלם.
• פרויקט הלדים אמור לצאת לדרך בשבועות הקרובים
• טרם אושרה העלאת  5%בארנונה .במידה ויאושר
יחויב רטרואקטיבית.
• בדק קיץ לקראת שנת הלימודים הקרובה ,כרגע אין
מספיק כסף לביצוע
• בית הנוער מבנה גדול בצור משה .כרגע אין מספיק
כסף לסיים .שעתאל העלה הצעות מימון שיבדקו
רשמה  :גיה רותם

לאור האמור ייעשה מאמץ ככל
שניתן להקדים ולהודיע על כל
נושא לחברי הועד בטרם יועבר
לציבור וזאת במקביל לעדכון
שבועי אשר יופץ כל יום חמישי

