פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום  6ינואר 2015
נוכחים :גל פאר יו"ר ,יגאל ראובני ,יורם לרנר ,ערן אבנון ,יעל מוסינזון ,הדיה שור – שוסטר,
חיים ליברנט.
ועדת נוער :נועה אברמסון ,טלי טאוב.
אורחת :אסנת כץ
 .1אסנת כץ – פרידה ותודה
אסנת כץ מסיימת את פעילותה בוועדת נוער לאחר שנים רבות של עשייה
הוועד מקומי ווועדת הנוער הכירו תודה לאסנת על עשייה מבורכת זו.
 .2אישור פרוטוקול 2/12/14
אושר פה אחד.
 .3מגרש כדורגל
הוועד דן האם לשפץ את הדשא הקיים או להחליף לדשא סינטטי.
החלטה:
הדשא הקיים יוחלף בדשא סינטטי ,התקציב שאושר .₪ 180,000
תקבע פגישה עם חברת "דשא עוז" לצורך ניהול משא ומתן.
 .4סחף דרך המלך
התקיימה פגישה עם יועץ מטעם רשות ניקוז השרון לנסות למצוא פתרון לסחף
שנוצר ברחוב דרך המלך ובוואדי עקב בניית הטיילת .היועץ המליץ על פתרון טכני
אשר יש לבצע לאחר סיום עונת הגשמים .היועץ הדגיש כי יש להימנע מביצוע
עבודות טרקטור בתוך הוואדיות ויש לשמר בהן עשבייה נמוכה לצורך אחזקת
הקרקע.
 .5טיפול טאריק סולטן
נערכה פגישה בנושא חלקו המערבי של הוואדי (מערבית לשער החקלאי) בנוכחות
נציגי רשות ניקוז ,עיריית כפ"ס ,המועצה האזורית והמושב .רשות הניקוז הציגה
עמדה לפיה בעל השטח (עיריית כפ"ס) היא האחראית לתחזוקת הוואדי ומי שטורם
את המים לא פטור מלשאת בחלק מההוצאות.
החלטה:
הוועד המקומי לוקח אחריות על מניעת סחף לתוך הוואדי ,האחריות מעבר לכך היא
של עי ריית כפ"ס .על וועד האגודה לפנות לעיריית כפ"ס לקידום הטיפול בנושא.
 .6מיקום יציקות בית עלמין
מיקום היציקות החדשות יהיה לכיוון דרום בהמשך לשורה הראשונה לאורך
הברושים..

 .7דווח חברי ועד
יורם-
א .אלון ועופר לוסטיג הגננים של המושב התחילו לעבוד ולתת מענה למושב גם
בנושא התחזוקה .
ב .ישנה תוכנית ראשונה לשתילה בטיילת  ,השתילה תחל בחודשים מרץ,
אפריל.
יעל –
ט"ו בשבט – גיוס צוות לחשיבה מה תהיה הפעילות בט"ו בשבט.
יורם יעביר ליעל הצעות לשתילה ברחבי המושב.
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