פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום  10נובמבר 2015
נוכחים :גל פאר יו"ר ,יגאל ראובני ,יורם לרנר ,ערן אבנון ,יעל מוסינזון ,הדיה שור
– שוסטר ,חיים ליברנט.
אורחים :בועז פאר – יו"ר צח"י.
 .1אישור פרוטוקול מישיבת וועד מקומי 6.10.15
אושר פה אחד.
 .2תחקיר סופה – ראשי צוותי צח"י
הוועד כינס את ראשי הצוותים של צח"י כדי לדון בשאלה האם היה צריך
להפעיל את צוות צח"י לאחר הסופה ולהפיק לקחים מהאירוע.
הערות:
• לא היה צריך להפעיל את צוות צח"י ,במקרים כאלו הוועד המקומי הוא
הגוף המנהל .מומלץ לקיים הערכות מצב בהשתתפות ראשי צוותי צח"י
לצורך בחינת הצורך והמענה.
• יש צורך ברכישת גנראטור שיוצב במטה (משרד וועד מקומי) כדי להפעיל
בשעת הצורך את המחשב ולהטעין מכשירי קשר ,לתת אפשרות
לתושבים להטעין ניידים ולהפעיל מקרר לצורכי רפואה ומזון  ,ליידע את
התושבים במייל שבשעת הפסקת חשמל ואירוע מסוג זה במשרד יוצב
גנראטור לצרכים מיוחדים.
• לברר פתיחת שער בצד המערבי של המושב כדי לפתוח דרכים לנסיעות
חרום מחוץ למושב.
• לפני תחילת החורף לנקות פתחי ניקוז ולגזום עצים גבוהים מחשש
שענפים יפלו על חוטי החשמל.
• יש קושי להשיג תושבים לעזרה בזמן אירוע כי כל אחד דואג ראשית
לבית ולמשפחה שלו.
• לוודא שהמתנדבים יודעים שהם ברשימת המתנדבים כולל הציוד שלהם
שאולי נצטרך לעזרה.
• טיפול  /שיפור שליחת הודעות לתושבים בזמן אירוע ב  SMSובמייל
כאשר יש שיבושים ברשת.
• הרעיון של בובי לאחר הסופה לתת תשומת לב לוותיקים ע"י שליחת
הנוער שחילק להם עוגיות ושאל לשלומם היה רעיון מוצלח.
• הוקם צוות צח"י אבל יש צורך בתרגול.
• לעשות סיור במושב ולבדוק אולי יש תושבים שזקוקים לעזרה ,בסופה
היו הרבה ללא חשמל כמה ימים ולא היה להם ממי לבקש עזרה.

• היו מקומות לא בגן חיים שגם לא היה להם מים יש להיערך למצב כזה
גם.
סיכום:
• תתקיים פגישה יומית להערכת מצב תלוי אירוע.
• להשלים רכישת ציוד לצח"י.
• בדיקת תיק רופא ותוקף תרופות כל כמה חודשים.
• להשלים בתיק צח"י מידע שנמצא במחשב ולתייק במידה ותהיה הפסקת
חשמל ולא ניתן יהיה לשלוף מהמחשב את המידע.
• תצא פנייה לתושבים ליידע את המשרד על תושבים בעלי צרכים
מיוחדים ונזקקים שיצטרכו עזרה בזמן אירוע חרום.
• יחולקו לתושבים הוותיקים הוראות בכתב איך לפעול ולמי לפנות בזמן
אירוע חרום.
 .3דוח כספי 30.9
גל הציג בפני הועד את הדוח הכספי ינואר עד ספטמבר 2015
ההשלכה הכספית של נזקי הסופה גדולה והיקפה המדוייק יתברר בימים
הקרובים .בזמן הקרוב יש לנהוג במדיניות של הוצאות הכרחיות בלבד.
 .4גיזום גדרות הגובלות בשטח ציבורי ופינוי גזם משטח פרטי.
אבי חן פנה לוועד :
א .לפנות את הגזם מהחצר הפרטית שלו.
ב .לגזום בגובה את הגדר החיה שגובלת בשטחו ושטח הציבורי (רח'
השושן).
החלטה:
א .לא יהיה איסוף גזם מחצרות פרטיות של התושבים ,יש לזרוק אך ורק
בפינות הגזם המיועדות לכך.
ב .בעקרון בעל הגדר החיה הוא האחראי על טיפול הגדר ,יש לבדוק לעומק
באיזה שטח נמצאת הגדר.
• במידה והגדר בשטח המושב ,הוועד הוא הקובע את גובה הגדר
ואחראי לטיפול משני הכיוונים
• במידה והגדר בשטח משפחת חן או על הגבול ,אבי מטפל בצד
שלו והוועד מטפל בצד הציבורי.
 .5דיווח חברי ועד.
גל –

• מכרז שמירה – בן בטחון מופתעים מהבקשה של הוועד לצאת
למכרז שמירה תתקיים פגישה עם נציגי החברה.
• יריב שעבד שנים רבות בצרכניה הפסיק את עבודתו עקב פגיעה
בגב.
דוד שלזינגר הציע לעשות ליריב מחוות פרידה כהוקרת תודה על
כל השנים שעבד בגן חיים.
החלטה :ההצעה התקבלה בברכה תירכש מתנת פרידה.
יורם –
המתקנים בפינת המחזור מעוברים בימים אילו לפינת המחזור החדשה,
תצא הודעה נוספת לתושבים ויוצב שלט לידיעת התושבים.
ערן –
התקבלה פניה ממועדון השחייה בבית ברל לשימוש חד פעמי במועדון
התרבות עקב פגיעה באולם האירועים בית ברל בסופה
החלטה :לאפשר שימוש חד פעמי במועדון התרבות לאחר תאום מול
המשרד.
יעל –
חגיגת חנוכה ותחילת חגיגות שנות ה 80-למושב תתקיים בתאריך 11.12.15
יוצבו שלטים לאורך רחוב התמר מהבאר הישנה ועד למועדון התרבות,
נפגשים תחילה בבאר הישנה להדלקת הלוט ויעברו דרך  6שלטי נקודות
ציון חשובות בחיי היסטוריית המושב ומסיימים במועדון תרבות לסדנאות
לכל המשפחה וסופגניות.

הישיבה הבאה תתקיים בתאריך  22.12.15בשעה 20:15

