פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום  1מרץ 2016
נוכחים :גל פאר יו"ר ,יורם לרנר ,ערן אבנון ,יעל מוסינזון ,הדיה שור– שוסטר ,דני להב.
חסרים :חיים ליברנט.
אורחים :עמית בן אריה ,ציפי בן אריה ,משה
הוזמנו :ועדת ביקורת.
 .1אישור פרוטוקול 2.2.16
אושר פה אחד.
 .2סיכום כספי 2015
גל הציג בפני הוועד סיכום כספי לשנת .2015
 .3עדכון – פניה בנושא כיכר הזית
התקבלה תלונה בדבר סכנה בטיחותית המתרחשת מסביב לכיכר הזית ,התלונה הגיע
מתושב גן חיים אשר פנה למועצה האזורית ,המועצה האזורית העבירה את פנייתו אלינו.
נקודות שהועלו:
א .בעית החניה באזור הצרכניה והגרעין נובעת ממצאי מוגבל של מקום
חניה ,הוועד מברך על הצלחת הצרכניה ומסכים כי יש למצוא פתרונות
למניעת מפגעי בטיחות.
ב .הוועד המקומי אינו גוף אכיפה ואינו מוסמך לפקח על חניה שלא כחוק.
ג .המבנים שאליהם מגיעים כל הרכבים שייכים לאגודה והנושא כבר הועבר
לטיפולם לפני מעל שנה.
החלטה:
הוועד המקומי יכתוב מכתב תגובה למהנדס המועצה.
 .4הפרעה לאירוע ט"ו בשבט
בעקבות אירוע חריג בו עמית בן אריה ,תושב גן חיים חסם את הדרך למפעילים שהגיעו
עם ציוד לאירוע ט"ו בשבט הוועד שוקל להגיש תלונה במשטרה על הפרעה לציבור.
הוועד מגנה כל התנהגות של הפרעה בזדון לאירוע מושב.
לאחר דיון בוועד הוחלט ,לנסות וללבן את הנושא מול עמית בן אריה ללא התערבות של
המשטרה ,לאחר התחייבות של עמית שהתנהגות כזו לא תחזור על עצמה.
עמית בן אריה הוזמן לישיבה והציג בפני הוועד את הצד שלו בנושא ,עמית התבקש
לסכם את בקשותיו בכתב לוועד המקומי.
 .5אישור פניה לרשות המים
בעקבות בקשת המועצה והחלטת רשות המים יישובים יכולים להגיש בקשה לזכאות
לתעריף מים מופחת לגינון הציבורי.
החלטה :להגיש את הטפסים הנדרשים.
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 .6דיווח חברי וועד
גל -
א .אגרת שמירה ,עפ"י חוק שיטת הגבייה עומדת להשתנות כך שהגבייה תהיה לפי
מ"ר ולא לפי יח' דיור כפי שנעשה
בעבר ,התוצאה שבתים/עסקים גדולים ישלמו יותר ,בתים/עסקים קטנים ישלמו
פחות.
הנושא נידחה כבר מספר שנים וצפוי להיכנס לתוקף .הוועד הגיש למועצה את
תקציב הביטחון שלו לאישור.
ב .תביעת פיצויים אריה פלנר – נחתם הסכם פשרה על סך .₪ 90,000
ג .אושרה מרבית התביעה שהגשנו עבור נזקי הסופה .25.10.15
ד .המועצה הודיעה כי היא מתחילה בהליכי הפקעה לשטח השפ"ח בכניסה למושב.
ערן – יתקיים שוב יום ספורט בשיתוף עם המועצה.
דני להב –
א .התקבל מכתב מאמיר אבידור הצעות לשיפור פני המושב ) מצ"ב המכתב(,
החלטה :הוועד ידון בהצעות ויראה מה ניתן לשפר.
ב .צריך לשדרג את מגרש הכדורסל )צביעה ,תאורה ,ברזיה( המגרש ניראה מוזנח.
החלטה :תיקונים בשוטף יעשו ,כרגע שיפוץ המגרש בכללותו אינו כלול ברשימת
הפרויקטים העתידיים של הוועד המקומי.
ג .בימת ההנצחה צריכה רענון לקראת הטקסים.
החלטה :דני להב לקח על אחריותו את הנושא.
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