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נוכחים :גל פאר יו"ר ,יורם לרנר ,חיים ליברנט ,יעל מוסינזון ,הדיה שור שוסטר ,חנה זילברמן ,ערן אבנון

 .1אישור פרוטוקול 8.8.17
אושר פה אחד.
 .2אשרור מינוי עו"ד בן יצחק לטפל בתיק סנצ'וק
הוחלט למנות את עו"ד דניאל בן יצחק לייצוג הוועד בתיק המאוחד
 .3ועד אגודה  -בטחון
יו"ר ועד האגודה ,מלכי נפתלי ,ביקש להיפגש עם הוועד המקומי בנושא ביטחון .מזכיר הוועד ,משה וייצמן
הגיע בתחילת הישיבה והודיע כי חברי ועד האגודה לא יגיעו מאחר וטרם דנו בנושא בינם לבין עצמם
 .4החלטה בדבר הנצחת החלל ואדיק גרצמן ז"ל
החלל ואדיק גרצמן ז"ל התגורר בשכירות במשק יוסיפוביץ במשך תקופה מסויימת.
עם פטירתו במהלך שירותו הצבאי בנסיבות מצערות ,ביקש איזו יוסיפוביץ להנציח את שמו על קיר הנופלים
במושב בו מונצחים בני המושב.
הוועד המקומי דן בבקשה משך מספר ישיבות ,התייעץ עם גורמים נוספים וכן הרחיב את הדיון מול נציגי
תושבים נוספים וכן מול נציגי המשפחות השכולות במושב.
הוועד מצא כי משפחתו המאמצת של החלל מתגוררת ברעננה ,הוא נקבר ברעננה ואף מונצח ביד לבנים
ברעננה.
לאור האמור לעיל ,הוחלט שלא להיענות לבקשה.
 .5גינון שיכון 40
לבקשת תושבי רחוב הנורית בעבר ,הסכים הוועד לעקור את הערערים בהסכמת התושבים כאשר הם
התחייבו לדאוג לאספקת צמחייה חלופית ,חסכונית במים.
בפועל ,חלק מהגינות נותר מוזנח.
לאור פניות תושבים משיכון  40לגבי אחזקת הגינות הציבוריות.
הוחלט כי הוועד יבחר מחדש צמחייה מתאימה וישתול מחדש.
אושר עקרונית לבצע טיפול מקביל גם ביתר רחובות השיכון בהתאם למגבלות ולתקציב השוטף.
 .6הכנה לישיבה הפתוחה
מטרת הדיון בישיבה היא מענה על שאלות כלליות הנוגעות לכלל הציבור ולא פתרון בעיות נקודתיות של
תושב זה או אחר.
הוצגו פניות התושבים אשר הגיעו עד ה :5/9/17-איזו יוסיפוביץ ,רבקה כץ ,מושיק ברזילי ,הדס מרזל ,אלה
אוליאל ,יפה חדוות ,עמית בן אריה ,אמיר אבידור ורותי מורשטיין
הנושאים רוכזו למספר נושאים חוזרים אשר מענה אליהם יינתן ככל הניתן בעת הצגת הדברים .שאלות שלא
יקבלו מענה במצגת ייענו בסיומה.
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