פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מיום  14אפריל 2015
נוכחים :גל פאר יו"ר ,יורם לרנר ,יגאל ראובני ,ערן אבנון ,יעל מוסינזון ,חיים ליברנט,
הדיה שור שוסטר.
אורחים :נעמי אביר ,עמית מורשטיין ,יאיר נחומובסקי.
 .1נציגי רח' הנורית –
א.

ב.

ג.

ד.

צביעת חומה – צביעת החומה לא תרמה לאופי המקום נציגי רח' הנורית דורשים
שהמושב יעשה חיפוי על החומה לטענתם הם נדרשו מהמושב לעשות חיפוי
בחומות הפרטיות שלהם כשבנו .כמו כן כל מי הגשמים מצטברים ליד החומה
ויוצרים סדקים בחומות הפרטיות של הבתים הגובלים לחומה
החלטה:
 .1לבדוק מי האחראי על תחזוקת החומה.
 .2לבדוק מי אחראי על נושא הניקוז באזור החומה.
 .3תיבדק אפשרות לשים שתילים נופלים על קיר במקום לעשות חיפוי.
טיפוח גינות -ישנם ערערים שנשתלו בגינות הציבוריות ברח' הנורית הערערים
אינם גזומים ולא מטופחים וישנו הפחד שנחשים יסתתרו בהם.
החלטה:
 .1גל  -לבדוק עם הגנן אפשרות גיזום הערערים ודילולם.
 .2יורם יבדוק עם ענבל דרור אפשרות החלפת הערערים.
פרוז'קטור – בצדו המזרחי של רח' הנורית אין פרוז'קטורים אין תאורה שפונה
לכיוון השטחים הפתוחים יש חשש ופחד מפריצות אין הרגשה של בטחון לדיירים
שגרים בצד המזרחי של הרחוב.
החלטה :ועדת בטחון תשב על תוכנית תאורה בנקודות חשובות במושב הוועד
מקומי הסמיך את ועדת בטחון לטפל בנושא זה.
הצבת פיטריות בכניסה לרחוב – הסיבוב (צד ימין) מרח' השושן לרחוב הנורית
מסוכן רכבים שמחנים על הסיבוב חוסמים את שדה הראיה גם לכלי רכב אחרים
וגם לעוברים ושבים.
תגובת ועד מקומי – הוזמן למקום מהנדס תחבורה חזי צ'צ'יק כדי לתת פתרון,
הצבת פיטריות היא אינה חוקית לכן לא מתאפשר להציב פטריות במקום .הפתרון
הוא סימון הסיבוב באדום לבן ותמרור ,פתרון זה יאפשר אכיפה של העוברים על
החוק ומחנים בסיבוב .עד שהתוכנית תאושר ותבוצע ,ישלח מכתב לתושבים של
שיכון  40יח' על הסכנה בחניה בסיבוב לרח' הנורית ובקשה לא להחנות בו.

 .2אישור פרוטוקול .10/3/15
אושר פה אחד.
 .3דרישת תשלום עו"ד דניאל בן יצחק.
מייצגו של משה סנצ'וק הגיש בקשה לתיקון כתב התביעה והוספת טענה של פיטורים
שלא כחוק .עו"ד בן יצחק מבקש תוספת שכ"ט בגין תוספת עבודה.

החלטת הוועד :למרות שעפ"י ההסכם ,שכ"ט שסוכם עליו מכסה את כל הטיפול ,תשולם
לעו"ד בן יצחק תוספת של  2,000ש"ח  +מע"מ.

 .4דרישת תשלום מפקח לאוניד שרמן.
לאוניד שרמן הגיש חשבון בעבור תוספות העבודה בפרוייקט הטיילת,
הוחלט לשלם ללאוניד  + ₪ 2500מע"מ בצרוף מכתב שהתוספת אינה מסירה מלאוניד
את האחריות על עבודתו שנעשתה בטיילת עד כה.
 .5פרסום קבע מספרי טלפון של בטחון.
ועדת בטחון רוצה לפרסם לתושבים מספרי טלפון חשובים למקרי חרום.
החלטה:
הוועד המקומי מאשר להוציא מגנט לתושבים עם מספרי הטלפון שינתנו ע"י וועדת בטחון.
 .6הצעה לצילום אוויר.
התקבלה הצעת מחיר עבור צילום אווירי של המושב ,דוגמאות לצילום הוצגו בפני הוועד.
החלטה:
הצילום אינו תורם לצרכיו של הוועד המקומי לכן ההצעה לצילום אווירי של המושב
נדחתה.
 .7כרטיסים עבור המארגנים – יעל
בחלק מאירועי המושב ,נגבה תשלום עבור הכניסה .הועלתה הצעתה שליעל לא לגבות
תשלום מהצוות המארגן עבור אותו אירוע שבו הצוות עובד.
החלטה :
ההצעה לא התקבלה ,עבודת הוועד המקומי מבוססת על התנדבות התושבים .אין הצדקה
שתושב אשר מתנדב בו אירועי בו יתר התושבים משלמים יהנה מהטבה לה לא זכאי
תושב אשר מתנדב באירוע  /פעילות עליה אין תשלום ישיר.
 .8טיילת מחסומים – יגאל
א .שני השערים מרח' הערבה יועברו לשני צידי הטיילת הצד המזרחי והמערבי.
ב .השער הקיים בצד מערב ,יוסט מזרחה לגבול בין משק יוסיפוביץ למשק סנדר וצידה
הצפוני של הדרך בין השער המוסט לבין פינת שיכון  40ייחסום באמצעות סלעים.
ג .וועדת בטחון רוצה לשים עמודי מחסום בשני צידי הטיילת כדי לא לאפשר לרכבים,
טרקטורונים לעבור על הטיילת .וועד מקומי התבקש להחליט איזה עמוד מחסום לשים.
החלטה:
העמוד הנבחר הוא  312מחברת "בורוכוביץ" .
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