פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום  2ינואר 2018
נוכחים :גל פאר יו"ר ,יורם לרנר ,ערן אבנון ,יעל מוסינזון ,דני להב ,הדיה שור– שוסטר.
חסרים :חיים ליברנט
אורחים :מלכה פורמן
 .1אישור פרוטוקול 3.12.17
מאושר פה אחד.
 .2פרידה ממלכה פורמן – הוזמנה ל 20:30
הוועד ניפרד ממלכה פורמן והודה לה על הפעילות רבת השנים בהן עבדה כמזכירת אגודה וועד מקומי.
 .3אירוע בטיחות עששיות בחנוכה
בחנוכה נערכה פעילות של הנוער אש לילה ,הדלקת נרות והפרחת עששיות.
נערך תחקיר בעקבות נזק שנגרם לרשת הצל בגן השעשועים מעששיות שעפו לכיוון.
מהתחקיר עלה כי נבחר במכוון שטח פתוח ,מערבית לטיילת ,נתנו הוראות הפעלה מדוייקות וכן צוותי
כיבוי מקרב הנוער היו ערוכים לכל מקרה של תקלה.
מסיבה שאיננה ברורה ,ייתכן והדלקה לקויה או פגם במוצר ,כ 4-עששיות מתוך עשרות עפו לכיוון דרום
במקום צפון.
צוותי הכיבוי של הנוער פעלו כשורה ומיד כיבו את האש.
נגרם נזק קל לרשת צל בגן השעשועים.
מסקנות הועד:
 .1לרכוש עששיות יותר קטנות.
 .2למצוא מקום שרחוק ממתקנים ציבוריים וממגורי תושבים.
 .4מכרז לדים
שלחנו את הערותינו לגבי המכרז למנכ"ל המועצה.
בעקבות הערותינו הוציא מנכ"ל המועצה ב  19.11.17מכתב הבהרה
יש לחדד מול מנכ"ל המועצה את נושא הפיילוט כך שתישאר למושב הזכות לצאת מהמכרז אם לא
יעמוד בדרישות שלנו.
 .5מזגנים – אישור הצעות מחיר
לבדוק עם "אלון ב .מיזוג אוויר" האם הצעת המחיר היא ללא תוספות – צנרת על מנת להשוות את
הצעתו להצעות אחרות
 .6אירוע מתגלגלים – פניה מכפר סבא.
עירית כ"ס מידי שנה מקיימת אירוע "מתגלגלים" ,מסע אופניים שעובר בכ"ס והסביבה.
השנה פנו לוועד המקומי בבקשה לעבור דרך המושב הלוך וחזור ולפתוח את השערים לכיוון השכונה
הירוקה .החלטת הועד:
א .מאושר מעבר לרוכבי האופניים דרך רחובות :דרך המלך מזרח מהרימון עד לרחוב התמר כנ"ל
בחזור.
ב .לפרסם לתושבים.
 .7ארכיון – הסבר לגבי תכנית עבודה והצורך בפיתוח תכניות – חנה זילברמן
גובש רעיון לשלב ביקור של תלמידי בתי הספר בארכיון גן חיים כחלק מתוכנית הלימודים.
קיימת הצעת מחיר עבור בניית התכנית כל שנה התכנית תעבור שדרוג לפי לצרוך ,שיווק התכנית הנ"ל
יעשה ע"י הארכיון .נציגות הארכיון טרם גיבשו תכנית לשיווק כשהתכנית תגובש היא תוצג לאישור בפני
חברי הוועד המקומי
 .8שכר נורית
הוחלט להעלות את השכר החודשי של נורית ,החל ממשכורת ינואר  2018ב ₪ 750-ברוטו.
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דיווח חברי ועד
יעל – ביום שבת ה 3.2.18 -יתקיים אירוע ט"ו בשבט ,בתכנית :חלוקת התושבים ל 3-קבוצות:
 ליקוט צמחים תוך כדי שמיעת אגדות.
 רקיחת שיקוי ,לימוד על צמחים מרפאים.
 בישול שדה ,הכנת ארוחה.
בתום הפעילות יהיה בופה לכולם.
הדיה – ביום ראשון ה 14.1.18 -תתקיים הרצאה על סוריה מאת מיכה זילברמן תושב גן חיים ומדריך
טיולים הכניסה חינם לכל התושבים.
יורם  -יש שיפור בכל הנושא שקשור לזריקת גזם.
גל  -לעיתים התשלום לספקים מתעכב מעיכוב באישור החשבוניות ,יש לאשר חשבוניות לא עיכובים.

הישיבה הבאה תתקיים בתאריך  06.02.18בשעה 20:00
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