פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום  14אוגוסט 2018
נוכחים :גל פאר יו"ר ,יורם לרנר ,ערן אבנון ,יעל מוסינזון ,הדיה שור– שוסטר ,חיים ליברנט ,חנה זילברמן
אורחים :ענת חכמוב – מייסדת פלטפורמה דיגיטלית "סיפור מקומי".
 .1אישור פרוטוקול  - 17.7.18אושר פה אחד
 .2ארכיון – הצטרפות לאתר "סיפור מקומי" ,המשך דיון
ענת חכמוב הציגה בפני הוועד את הפלטפורמה הדיגיטלית של האתר "סיפור מקומי"
ענת חכמוב תשלח הצעת מחיר.
תגובת הוועד:
הוועד גילה עניין בפלטפורמה "סיפור מקומי" ומחכה להצעת מחיר לצורך קבלת החלטות.
במקביל תיבדק קביעת מפעיל אחראי כתנאי להצטרפות .יש למנות מפעיל אחראי.
 .3הצעות מחיר הצללה גן השעשועים
אושרה העבודה לקבלן "סוככי השרון"
 .4תחזוקת מגרש הכדורגל
הוצג בפני הועד הצעת מחיר עבור טיפול חודשי שוטף.
תגובת הועד :יש לקחת הצעת מחיר מקבלן נוסף ,ולבדוק מחיר עבור טיפול רבעוני במקום חודשי.
 .5הזזת פינת מחזור שיכון  40יח' – קבלת החלטה
התקבלה התנגדות מתושב אחד בשיכון  40יח' להזזת פינת המחזור,
החלטת הועד :להזיז את מיכל הבקבוקים לפינת המחזור המרכזית ברחוב החרוב .מיכלי הנייר והפח
הכתום יועברו למיקום מוצנע יותר המאפשר גישה נוחה למשאיות הפינוי .נורית תתאם מיקום מול אחראי
איכות הסביבה במועצה.
 .6נקודת חשמל לאירועים בריכת המים
התקבלו הצעות מחיר עבור הוספת נקודת חשמל עבור אירועי חוץ בשטח הציבורי ליד בריכת המים.
החלטת הועד :אושרה העבודה לקבלן "ק.ל .חשמל".
 .7ענת שמחי – חוג צהרון לילדי בית הספר
ענת שמחי הגישה מכתב לוועד בבקשה לשימוש אחד החדרים במועדון תרבות כולל שירותים ומטבחון
למטרת חוג צהרון לילדי המושב.
החלטת הועד:
הוועד אישר לענת להשתמש באחד החדרים במועדון תרבות בעלות חודשית של  750ש"ח .הוועד יאשר
מול חברת הביטוח את הכיסוי הביטוחי כתנאי לחתימה על ההסכם מול המועצה וחתימה על הסכם מקביל
מול ענת שמחי.
 .8בית עלמין – המשך דיון
אושר תקציב של עד  100אלף  ₪עבור שדרוג בית העלמין .בימים אלו מתבצע תכנון הפרוייקט ע"י
אדריכלית הנוף רותם סגל ולאחר קבלת תכנית יתקבלו הצעות מחיר לביצוע .יורם לרנר יבדוק מול ועד
האגודה את אפשרות השתתפות האגודה בהידוק דרך הגישה לבית העלמין באמצעות אספלט גרוס או
מחלוטה.
 .9גבעת המייסדים
הדיה העלתה בפני הוועד מקרה של אלימות בגבעת המייסדים בו נפגעו שני תושבי גן חיים וביקשה
מהוועד לנסות ולחשוב על פתרון איך אפשר למנוע כניסתם של אנשים שאינם תושבי המקום.
דברי הוועד:
גבעת המייסדים שייכת לוועד אגודה לכן כל מחשבה מצריכה נוכחות של נציגי וועד האגודה.
הישיבה הבאה תתקיים בתאריך  09.10.18בשעה 20:00
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