פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום  22דצמבר .2015
נוכחים :גל פאר יו"ר ,יגאל ראובני ,יורם לרנר ,ערן אבנון ,יעל מוסינזון ,חיים ליברנט.
חסרים :הדיה שור  -שוסטר
אורחים :דני להב
 .1אישור פרוטוקול מישיבת וועד מקומי 10.11.15
מאושר פה אחד.
 .2טיפול ניקוז בטיילת רחוב דרך המלך.
נערכו פגישות עם מהנדס המועצה מר רמי ברדוגו ועם יובל אדרי על מנת למצוא פתרון
לבעיית הסחף מדרך העפר הסמוכה לטיילת דרך המלך.
הועלו שתי אופציות לפתרון הבעיה:
 )1הקמת מעצור סחף מהשטחים החקלאיים צפונית לדרך ודיפון החלק התחתון של
תעלת הניקוז בבקלש – עלות  10,600ש"ח
 )2בנוסף לאמור לעיל ,הקמת קולטן מים מבוטן בקצה התעלה אשר יזרים את
המים לתוך הקולטן הקיים – עלות  18,500ש"ח
החלטה:
הוועד החליט לבצע את אופציה ב' כדי לנסות לפתור את הבעיה אחת ולתמיד.
 .3בחירת חברת שמירה.
במכרז השמירה לשנת  2016נבחרה להמשיך חברת "בן בטחון" .
 .4השתתפות בדואר צופית.
אושרה העלאה מ  250ש"ח ל  ₪ 350לחודש.
 .5החלפת חברי ועד.
עקב מעבר דירה ,יגאל ראובני התפטר מחברותו בוועד במקומו ייכנס דני להב.
תפקידו של יגאל בוועד בתור יו"ר ועדת ביטחון הועבר לחיים ליברנט.
דני להב יפעל בוועדת חזות המושב ובוועדת תרבות.
 .6מורשה חתימה.
ערן אבנון יחליף את יגאל ראובני כמורשה חתימה  .מורשי החתימה הם גל פאר ,יורם
לרנר וערן אבנון .חתימת שניים מהם בתוספת חותמת הוועד מחייבת את הוועד לכל דבר
ועניין.
 .7בית עלמין.
התקבל מכתב מועד אגודה ,בקשה לשיתוף פעולה לשדרוג בית העלמין ודרכי הגישה
אליו ולהקמת צוות משותף שיפעל בנושא.
החלטה:
הוועד קיבל את הצעת וועד האגודה ומינה את :יורם לרנר ,ערן אבנון וחיים ליברנט
כנציגי הוועד המקומי .
 .8דיווח חברי ועד.
יעל –
א .נערכה פגישה עם נציגת וועדת תרבות משדה ורבורג כדי לקבל רעיונות איך לגייס

תושבים להתנדב ולקחת חלק באירועי המושב:
 )1קביעת קבוצות מראש שיפעלו לאירוע מסוים מכל שכבות הגלאים.
 )2לתת אחריות מוחלטת לתושבים על ארגון האירוע .
החלטה:
תקבע פגישת חברי וועד על מנת לדון ברעיונות להגביר את כמות המעורבים
בארגון  /ניהול אירועי תרבות במושב.
ב .יתלה באנר לאורך כביש  554מול היציאה מהמושב בסימן יום הולדת  80למושב.
ג .ט"ו בשבט יתקיים בתאריך .23.1
יורם –
א .פקח המועצה מטפל בנושא גיזום הפיקוסים של משפח' קרנר ופינוי עצים
שנפלו בסערה בשטח יצהר.
ב .התקבלה תכנית שתילה מתושבי רח' הנורית .ענבל דרור נפגשה עם הנציגים כדי
להבין ולבדוק האם תכנית השתילה מתאימה.
עלות עבודת עקירת הערערים היא גבוה.
ערן –
א .אירוע חנוכה עבר בהצלחה.
ב .אורי מרקוביץ נציג תנועת הנוער בני המושבים במועצה הוחלף במקומו יושב עודד
בן ארי  ,נערכה עימו פגישת הכרות והתאמת ציפיות.
ג .נפתח מרכז למידה לתלמידי ביה''ס היסודי (שכבות א'-ו') למתן עזרה בשיעורי
הבית ,העברת שיעורים פרטניים או בקבוצות קטנות והעמקת מיומנות הלמידה
לילדים.
מרכז הלמידה יפעל בכל יום שני במועדון הנוער בגן חיים בין השעות 17:00-
 20:30ויופעל על ידי בני נוער מהאזור (גן חיים ,צופית וישובי הסביבה) שיעשו זאת
בהתנדבות מלאה במסגרת תוכנית "מחוייבות אישית" המופעלת בבית הספר
התיכון ומתוך רצון שלהם להתנדב דווקא בתחום הספציפי הנ''ל.

הישיבה הבאה תתקיים בתאריך  2.2.15בשעה 20:15

