פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום  30נוב' 2016
נוכחים :גל פאר יו"ר ,ערן אבנון ,יעל מוסינזון ,דני להב ,הדיה שור– שוסטר ,חיים ליברנט.
 .1אישור פרוטוקול 25.10.16
אושר פה אחד.
 .2בקשות לאישור הקמת חווה לגידול קנביס
הוועד המקומי קיבל שתי בקשות מחקלאים בגן חיים להקמת חווה לגידול קנביס רפואי.
הבקשות הופנו לוועד לאור הנחיית היק"ר לקבל את הסכמת הוועד המקומי כתנאי סף להגשת בקשה
ע"י המגדל .הוועד בדק את הנושא מול היק"ר ,המועצה האזורית וכן ביקש את חוו"ד ועדת הבטחון
וועדת הנוער של המושב.
החלטה:
הוחלט על קריטריונים לפיהם יאשר או יסרב הוועד לבקשות שיוגשו בנושא )מצ"ב( .ההחלטה מושהית
עד לקיום שיחה עם ראש המועצה האזורית בנושא ב .6/12
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חתימה על מסמך המועצה בדבר קיום אירועים
התקבל מסמך/הסכם מהמועצה על הסדרת קיום אירוע מטעמם במועדון התרבות בגן חיים.
המסמך מסיר כל אחריות מהמועצה ומטיל אותה על המושב.
החלטה:
הוועד החליט לדחות את הדיון.
דיווח ביוב  -גמר גביית מלוות ביוב ,טיפול בחייבים ,מו"מ לגבי חידוש הסכם
א .חודש דצמבר יהיה התשלום אחרון למלווה ביוב במועצה ,יש מספר מועט של תושבים שהפסיק
לשלם למועצה ,המועצה תטפל בכל מי שחייב.
ב .התקבלה טיוטת הסכם חדש עם פלגי שרון ,הוועד יחד עם המועצה בוחנים שתי חלופות .מו"מ מול
פלגי שרון לשיפור תנאי ההסכם או חיבור למט"ש דרום השרון.
דיווח היערכות צח"י לשריפה
נעשתה פגישת צח"י הערכות מצב ובדיקת ציוד כיבוי ,הושלמו חסרים.
חידוש שתילים רחוב הנורית
התקבלה בקשה מדוד שלזינגר תושב רח' הנורית לחדש את השתילים שהתושבים שתלו מכיוון שהם
מתו .בחודש יולי  2015סוכם עם תושבי הרחוב על חידוש הצמחייה עפ"י תכנית שהגישו.
תגובת הועד:
להוציא מכתב לתושבי רחוב הנורית )מגישי הבקשה המקורית( ,השתילים שנשתלו לא נשתלו לפי
התוכנית שהגישו לוועד המקומי  ,התושבים צריכים לעמוד בסיכום שהושג מול הוועד המקומי.
הסדרת דרך גישה לשטח הציבורי ,עמית בן אריה – דיון ראשוני
התקבל מכתב מעמית בן אריה ,בקשה להשתתפות הוועד המקומי בעלויות התכנון ופיתוח הדרך
החלטה:
לזמן את עמית ואדריכל מטעמו להסביר לוועד את בקשתו ולהציג:
א .העלויות הכספיות
ב .אישור ועד אגודה.
ג .תכנון האדריכל
הישיבה הבאה תתקיים בתאריך  3.1.17בשעה 20:45
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