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נושא
תכנית הבטחון -קרלוס יו"ר ועדת בטחון הציג את תכנית הבטחון
לשנת :2021
הועדה המחודשת התכנסה מספר פעמים ודנה בנושאים הבאים:
• הגדרת תפקידו של רכז הבטחון נדונה מחדש בועדה תוקף
החוזה של שקד יפוג בחודש יוני ולכן עלינו להיערך למכרז.
• שערי המושב  ,הוכנה תכנית לחשמול השערים
• הגדרת שם משתמש למצלמות היישוב
• תכנון תקציבי לשנה הקרובה ותכנית כללית לשנים הבאות
• הגדרת תחום הסמכות של העוסקים בתחום הבטחון בנוגע
למגע עם הנוער
• מצורפת מצגת
התייחסויות
 .1אבי אטיאס הודה על ההצגה של התכנית ,נדרש להשלים
את סיכום  .2020מבקש להביא לועד תכנית בנושא
השערים ולוודא שעומדים בתקציב.
 .2אליעזר הודה לקרלוס על תכנית העבודה ועל ההיערכות
המהירה שבוצעה על ידו ועל ידי חברי הועדה למשימות
המשתנות הן בביטחון הפנים והן בביטחון בכלל לתושבי
המושב
עדכונים
קורונה
חידוד נהלים ,מינוי ממונה קורונה בפעולות הנוער ,כרגע
ביישוב התחלואה מתרכזת בנוער (כיתה י').
אמש התקיימה ישיבה בזום בראשות יו"ר הוועד עם צוות
הנוער על חידוד נהלים בתנועה ,הודגשו הנהלים ,ימונה
ממונה קורונה.
נמשיך בהסברה ולדאוג לפעילות העסקים והפעילות
הציבורית בהתאם.
נוער
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התקיימה פגישה משותפת לביטחון ,נוער ופרט בנושא
הדבקות הנוער בקורונה ,חידוד הנהלים ומינוי ממונה
קורונה בפעולות.

בנוסף ,התקיימה פגישה עם נציגי ועדת נוער ,בטחון
ומועצה .גובשו הנחיות לביצוע כל אחד בתחום אחריותו.
המטרה  :כללים ברורים לשהייה במתחם הנוער ,שמירה
על בטחון הפנים בעיקר באזורים בהם שוהה הנוער.
סיבים אופטיים
מחר יוגשו ההצעות למסמך שהוגש בנושא פריסת תשתית
סיבים אופטיים במושב .ההתקשרות היא מול התושב
בלבד .הועד מנהל את הנושא על מנת להגיע להצעה
הטובה ביותר עבור התושבים.
לטובת בחינת ההצעות וקבלת ההצעה המיטבית ביותר(הן
טכנית והן תמחירית) ,ייקח הועד יועץ רלוונטי לנושא.
מכרז מנהל בטחון
נמצא בשלב הגדרות התפקיד ע"י צוות הבטחון .ומשם
נתקדם ליציאה למכרז.
פנלים סולריים על מגרשי ספורט
הנושא נבדק מול האגודה שהינה בעלת הקרקע .בשלב זה
עקב צורך בבדיקות מקיפות יותר הנושא לא אושר.
פנלים סולריים במבנה אולם הספורט בבית הספר
כחלק מפרויקט שעושה המועצה לסביבה ירוקה  .יותקנו
פנלים סולריים על אולמות הספורט ברחבי המועצה .כרגע
נבדק קירוי המגרש החיצוני בבכר רוסו והאם ניתן לשים על
מבנה אולם הספורט בבית הספר (שהינו ישן במיוחד)
פנלים.
מכרז צהרון
נמצא בימים אלו בהכנה לקראת יציאה באפריל .הזוכה
יתחיל לעבוד בספטמבר הקרוב.
תרבות
לאור המצב כרגע ממשיכה ועדת תרבות לתכנן את
האירועים הקרובים במתכונת מותאמת להנחיות.
כרגע מתוכננים  :הרמת כוסית לחג ,מימונה ,אירועי שואה,
יום הזיכרון ועצמאות.
בפסח יצא עיתון המועצה עם כתבה על ההתנדבות בשנת
הקורונה בכל יישוב .בנוסף לכתבה על פעילות של יואב פז
בנושא יהודה קזס.
פינוי פסולת גושית מהבתים
לאחר פיילוט מוצלח בן שלושה חודשים מתבקש הועד
להצביע על החלטה לאיסוף קבוע אחת לחודש של פסולת
גושית מהבתים.
גן טלי
לאחר מספר דיונים קיימות מספר אופציות שנבחנות
ותתקבלנה החלטה בקרוב
חניה מול המרכז המסחרי
מסיימים בימים אלו את סלילת החניה

הצבעה
בעד :יעל ,שלומי,
אליעזר ,אבי ,ניסן,
רפי ,גיא
נמנע :עומר

תחבורה גמישה
רפי הציג את מצגת המועצה בנושא תחבורה גמישה ברחבי
המועצה .פרויקט משותף עם מועצת עמק חפר .עמק חפר
קידמו פיילוט אצלם בנושא תחבורה גישה .לב השרון חברה
אליהם באזור הצפוני .כועד מקומי יהיה צורך לשווק את
הנושא לתושבים על מנת שישתמשו בו.
שבילי אופניים למטרת ניידות וספורט בין היישובים גם הם
חלק מעיסוק הועדה.
איציק עדכון מועצה
• אושר תקציב הועד לשנת 2021
• המועצה מחויבת אחת לתקופה במדידת נכסים,
ויוצאת לדרך לבדיקה.
• אושר תב"ר לגני שעשועים המתוחזקים ע"י
המועצה
• אושר פרויקט התאמת השעונים לפעילות לפי אור
השמש.
ניסן העלה את נושא המדרכה ברחוב הדוכיפת שטרם טופל
למרות פניותיו לא זכה למענה .לדעתו לא היה צריך לשלם
לקבלן עד שלא סיים את העבודה.
 המושב לא נקי ,וזה קשור לזה שאין אכיפה. השרות לא טוב ,רחוב החסידה הוא הרחוב הראשי וכלהיום יש חתיכות של ענפים ועלים בנוסף לטרקטורים
שמפזרים בוץ.
 אני כל הזמן חוזר על הדברים .לך אליעזר חשובההקורונה ואני מסתכל על מה שמפריע לאנשים.
אליעזר :כיו"ר הוועד האחריות שלי לראות את מכלול
הדברים בראייה רחבה ואחראית למען טובת המושב
לגבי המדרכה ,אלון הוא מנהל הפרויקט והוא התייחס לזה
מספר פעמים  ,אני גם בטוח שהוא יסגור ויטפל בנושא אם
נדרש
בנושא גינון יש לנו יו"ר חדש שמטפל ואחראי .לטעמי ,קיים
פער גדול בין איך שהמושב נראה לאיך שאתה מציג.
רפי :ניסן אתה מדבר כאילו אתה תושב ולא חבר ועד,.
תבוא עם רעיון לפתרון ,תציע  .לא מקבל שחבר ועד
מתלונן.
יעל :צריך לעשות לא רק לשבת בצד ולהתלונן
.
אליעזר :אנחנו החלטנו להשקיע יותר כסף בגינון ,יש שיתוף
פעולה של צוות המשרד ושל אלון  .יש בקרה והדברים
לשביעות רצונו.
מטרת כולנו היא לתת את השירות הטוב ביותר לתושב.
רפי מציע שמקביל לעדכון ההיסטוריה ע"י יואב פז יש לבחון
לתת לו תעודת כבוד ולהזמינו להרמת כוסית בפסח.
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