פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מיום  10מרץ .2015
נוכחים :גל פאר יו"ר ,יורם לרנר ,יגאל ראובני ,ערן אבנון ,יעל מוסינזון ,חיים ליברנט.
חסרים :הדיה שור שוסטר.
אורח :יוסי סנדר.
 .1אישור פרוטוקול .10/2/15
אושר פה אחד.
 .2הערכת תפקוד חצרנים.
החצרים מבצעים את עבודתם לשביעות רצון חברי הוועד המקומי.
 .3הערכת תפקוד חברת שמירה – סיכום ישיבת ביטחון.
התקיימה פגישה של חברי וועדת ביטחון בנושא אירועי בטחון במושב ותפקוד
חברת "בן בטחון":
א .השומר והמפקח הוחלפו.
ב .מערכת המצלמות תשודרג.
ג .מעגל הפעילים בוועדת ביטחון הורחב.
 .4מכתב פלגי השרון בנושא ביוב.
התקבל מכתב דרישת תשלום על חוב שהצטבר משנת  2012לתאגיד.
החלטה:
נציגי הוועד המקומי יפגשו עם אלעד תמרי מנכ"ל פלגי השרון להסדרת החוב.
 .5פלישה לשטח ציבורי – עוזי קדם.
עוזי קדם ביצע שתילה והקים מערכת השקיה בשטח ציבורי בחזית ביתו .
השטח מוקצה למטרת מפרצי חנייה ברח' הזית לפי תכנית ,התכנית לביצוע נמצאת
בתהליך עבודה.
החלטה:
הוועד ישמור על השטחים הציבוריים של המושב ויבקש מהמועצה למנוע מהתושב
עוזי קדם לפלוש לשטח הציבורי.
 .6בעיית חניה פינת הנורית השושן.
תושבי רח' הנורית פנו בבקשה להסדיר את הפנייה ימינה מרחוב השושן המהווה
לטענתם מפגע בטיחותי .חזי צ'צ'יק מהנדס כבישים הוזמן לבדוק את הפנייה ברח'
הנורית הוא מציע כפתרון להרחיב את הסיבוב כך שלא יתאפשר לרכבים להחנות
במקום.
החלטה:
א .לכתוב מכתב לתושבים בשיכון  40יח' בבקשה לא להחנות בפנייה ימינה
לרח' הנורית
ב .לבקש מחזי צ'צ'יק הצעת מחיר עבור תכנית תמרור למניעת החניה בסיבוב.

 .7איזו יוסיפוביץ
איזו יוסיפוביץ ביקש להסדיר הכניסה והיציאה מהחצר האחורית שלו לכיוון הטיילת.
החלטה:
א .הכניסה והיציאה מהחצר של איזו תוסדר ע"י יישור המדרגה שנוצרה
בעקבות הגבהת הטיילת.
ב .יגאל ידבר עם איזו לסדר את דלת השער האחורי כך שתיפתח כלפי פנים
ולא כפי שנפתחת כיום כלפי חוץ על מנת שלא יפריע לעוברים ושבים
בטיילת.
 .8יום ספורט משפחות – ערן אבנון.
בתאריך  8.5.15יתקיים יום ספורט משפחות בסיוע של המועצה .יערכו תחרויות
ספורט נשואות פרסים לכל המשפחה.
יעל מוסינזון מציעה לאחד את אירוע הספורט לאירוע שבועות.
 .9דשא סינטטי – פתיחה ופעילות – יורם לרנר.
הסתיימה עבודת החלפת הדשא במגרש הכדורגל לדשא סינטטי ,המגרש נפתח
לתושבי מושב גן חיים.
א .יורם – שילוט שיתלה במגרש על פעילות במגרש ונהלים לעלייה למגרש.
ב .התאורה של המגרש תכוון בהתאם לפעילות הקבועה של התושבים על מנת
לא לאפשר לגורמים חיצוניים לשחק על המגרש.
ג .יפורסמו לתושבים במייל הנהלים לעלייה למגרש ,על מנת שימרו עליו כך
שכולנו נוכל ליהנות ממנו ומאיכותו הגבוהה לאורך זמן.
ד .יתקבלו הצעות מחיר לעמודים ולרשת למשחקי כדורשת במגרש.
 .10שלט אלקטרוני – המשך
כיוון שלא כל חברי הוועד נוכחים בישיבה תתבצע הצבעה דרך פרוטוקול מייל.
 .11הצעות מחיר שדרוג מערכת מצלמות אבטחה – יוסי סנדר.
יוסי סנדר הציג בפני הוועד את המלצותיו בנושא תפעול  /תפקוד מצלמות האבטחה
שקימות כיום :מערכת המצלמות שקיימת היום ישנה ויש להחליפה על מנת
שהמצלמות יעבדו ללא תקלות.
התקבלו שלוש הצעות מחיר לשדרות מערכת המצלמות ,יוסי סנדר ממליץ לבחור
באסף עוז כקבלן לעבודה זו.
החלטה:
א .אושר תקציב של  ₪ 10,000לשדרוג מערכת המצלמות.
ב .הוועד המקומי הסמיך את ועדת הבטחון לטפל בפרוייקט
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