פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום  2פברואר 2016
נוכחים :גל פאר יו"ר ,יורם לרנר ,ערן אבנון ,יעל מוסינזון ,הדיה שור– שוסטר ,חיים ליברנט.
דני להב.
 .1דיון באמצעי תשלום לספקים
כיום התשלום לספקים ומשכורת נעשה באמצעות צ'קים.
כדי ליעל את העברת התשלומים הוועד בירר את אופצית השימוש במס"ב.
החלטה:
הוועד ינסה ראשית לייעל את הוצאת התשלומים בצ'קים )כפי שנעשה כיום( כדי שיצאו
ללא עיכובים מיותרים ,במידת הצורך ,נשקול שוב בעתיד מעבר למס"ב תוך התייחסות
לאופן הבקרה על התשלומים.
 .2טיפול בנזקי הסופה
א .חברת הביטוח -מחכים לדו"ח השמאי.
ב .התקבל סכום של  ₪ 35,000מהמועצה בגין טיפול בגזם בעקבות הסופה.
ג .הועד מאשר את ביצוע עבודות התיקונים:
 (1תיקוני צבע במבני ציבור.
 (2רשת צל בגן השעשועים.
 (3עבודות חשמל.
 .3הקצאת תקציב בית עלמין
במסגרת קול קורא של משרד הדתות לבתי עלמין שהגשנו ,קיבלנו תקציב של 15,000
 ₪עבור ביצוע ספסלים.
החלטה:
הספסלים הינם חלק משדרוג כללי של בית העלמין אשר בשלב זה אין לו תקציב ,לכן
הוועד מחליט להסב את התקציב לשדרוג מערכת ההשקייה בבית העלמין אשר גם היא
חלק מהתכנית הכללית אך דחיפותה גבוהה יותר.
 .4מענה לפניות תושבים
א .משפחת קסלר – פניות בעקבות סחף מהשטחים הציבוריים ממזרח להם אשר
מכסה את שביל הגישה.
שלמה מיכור – פניה לגבי תחזוקת שדרת הברושים מול ביתו ופתחי הניקוז
הסמוכים לביתו.
החלטה:
א .הוועד בוחן מספר חלופות לפתרון הבעיה  -הצעות מחיר יובאו לאישור הוועד.
ב .יישלח מכתב תגובה לשלמה מיכור.
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 .5דיווח חברי ועד
יעל –
א .ט"ו בשבט נדחה שוב עקב מזג האוויר הצפוי לתאריך 20.2.16
ב .נקבעה פגישה לקראת יום העצמאות בתאריך  16.2.16בשעה .20:00
ג .המועצה האזורית מציעה למושבים לקיים אצלם מגוון של אירועים ופעילויות
גן חיים נרתם ברצון לכל הצעה:
 (1אודישנים ללהקת המחול הייצוגית "הורה דרום השרון" בתאריך .11.2.16
 (2סי היימן תופיע במושב בתאריך 25.2.16
 (3הרצאה בנושא סטיילינג בתאריך  14.3.16לכבוד יום האישה הבין לאומי.
גל –
א.

ב.
ג.

ד.
ה.

דרישת פיצויים אריה פלנר ) טיילת( ,התקיימה פגישה עם עו"ד חן בר און
המייצגת את אריה פלנר וחברת הביטוח הוגשו חשבוניות נוספות על עבודות
שנעשו בעקבות
התכנון הלקוי .בקשת הוועד המקומי עבור הפשרה .₪ 90,000
בעקבות החלטות של מועצת רשות המים ישובים כפריים יכולים להגיש בקשות
לרשות המים לשם קבלת זכאות לתעריף מופחת לגינון הציבורי .אנחנו נכין את
החומר ונגיש את הבקשה.
מפעל המים כפר סבא מתכנן לחפור באר חדשה בשטח פארק כ"ס הירוקה
הגובל עם רחוב הערבה ,לנושא עלולות להיות השלכות על תושבי המושב ועל כן
אנו פועלים בשיתוף ובהובלת ועד האגודה על מנת לבחון את כל ההשלכות
ולמנוע פגיעה בתושבי המושב.
תושבי גן חיים קיבלו מכתבים מהמועצה בנושא חיוב אגרת הביוב לשנת .2015
בשובר ינואר התקבל חיוב בגין אגרת הביוב שלא חויבה  1-11/2015ובשובר
הבא יתקבל זיכוי על חצי השנה  2015שכן שולמה.
נקבעה פגישה עם רו"ח אבי מג'ר לבדיקת מועד סיום חיוב התושבים בגין מלוות
הביוב .לסיום המלוות תהיה השפעה שולית על תקציב הוועד.

יורם-
יובל אדרי יתחיל בניקוי כל המושב עם מטאטא כביש כדי לנקות את כל הסחף
שהצטבר מתחילת החורף.

הישיבה הבאה תתקיים בתאריך  1.3.16בשעה 20:15

חתימה ____________
מזכירה

______________ חתימה ______________
יו"ר ועד מקומי
חותמת ועד מקומי
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