פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום  4אוגוסט 2015
נוכחים :גל פאר יו"ר ,יגאל ראובני ,יורם לרנר ,ערן אבנון ,יעל מוסינזון ,הדיה שור – שוסטר,
חיים ליברנט.
אורחים :גיא בלום ,רועי עוז ,מיכל עוז.
 .1חוג כדורגל מכרז
הפועל כפ"ס מפעילה מזה שנתיים חוג כדורגל בגן חיים .הוועד קיבל בקשה מאורי
שרף להפעיל גם הוא את החוג כדורגל ,הוצגו בפני הוועד הנתונים של שני
המפעילים
החלטה:
לפי הנתונים שהוצגו בפני הוועד הוחלט להמשיך עם הפועל כ"ס כמפעילת החוג.
 .2אישור פרוטוקול 7.7.15
אושר פה אחד.
 .3הצגת דוח כספי יוני
גל הציג בפני הועד דוח כספי 1-6/15
 .4צופית  -בקשה להגדלת ההשתתפות בהוצאות סוכנות הדואר
עפ"י הנתונים אשר הוצגו בפני הוועד ,החליט הוועד ,ברב קולות ,כי אין מקום
להגדלת השתתפות המושב בהוצאות אחזקת סניף הדואר בצופית.
 .5רעש מהמגרשים
רועי עוז המתגורר ברחוב התמר  3מול המועדונים התלונן בפני הוועד על מטרד
רעש בשעות הלילה המאוחרות ע"י בני נוער הפוגע לו ולמשפחתו באיכות החיים.
החלטה:
א .לקיים מפגש הסברה עם שכבות בני הנוער המפריעים והוריהם.
ב .הוועד ינסה למצוא תחליף למיקום המפגש לבני הנוער לימי הקיץ וסופי שבוע.
ג .יגאל יבקש מארז לעשות סיורים ולוודא שבני הנוער אינם מרעישים אחרי השעה
 23:00שעה המקובלת על פי החוק.
 .6בקשה להפעלת צהרון גן שירה
השנה המועצה הוציאה מכרז להפעלת הצהרונים בגני הילדים של המועצה ע"י קבלן
חיצוני .קיימת אפשרות שהצהרון יופעל ע"י מפעיל שההורים יבחרו כאשר המפעיל
מתקשר בחוזה מול הוועד המקומי והוועד המקומי בחוזה מול המועצה.
מיכל עוז נציגת ההורים הציגה בפני הועד את רצונם של ההורים שענת שימחי (היום
מתפקדת כגננת לטרום טרום חובה) תנהל את הצהרון.
החלטה:
מיכל תעביר לוועד את אישורי ההורים ברגע שיתקבל רוב הוועד יחליט לגבי המשך
הטיפול.

 .7השתוללות הנוער
לאחרונה אנו עדים למקרים של פריצות למועדון התרבות ונזקים לרכוש הציבורי ,
רעש בלתי סביר בשעות הלילה ,נסיעה עם כלי רכב ממונעים באזורים אסורים
ע"י בני נוער.
החלטה:
הוועד מגנה כל התנהגות שכזו .יופץ מייל לתושבים על מקרים אלו כדי להעלות את
מודעות התושבים ובקשה להורים להבהיר את חומרת המעשים לילדיהם.
 .8עמודי תאורה
ועדת בטחון בוחנת אפשרות להוסיף עוד עמודי תאורה מסביב למושב ,התקבלו
הצעות מחיר ,עדיין לא נבחר הקבלן לביצוע.
החלטה:
אושר תקציב של  ₪ 10,000לביצוע העבודה לשנת התקציב הנוכחית ,שאר העבודה
תתבצע בשנת התקציב הבאה.
 .9קניית קונצרטינות לגדרות לאורך כביש 554
יבוצע בהתאם להחלטת ועדת בטחון מתקציבה השוטף.
 .10קדם – פלישה לשטח ציבורי  -הפסקה – ללא נוכחות גל פאר.
בהתאם למכתב המועצה מתאריך  24/3/15ומאחר ועברו כ – חודשיים וחצי ולא
נעשה דבר ,הועד יכתוב מכתב למועצה בדבר אכיפת ההחלטה.
 .11דיווח חברי ועד
ערן – מסיבת ט"ו באב הייתה מוצלחת התושבים והאורחים נהנו מאד.
יעל – מסיבת סוף הקיץ לילדי המושב תתקיים ב 28.8.15
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