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 סיכום לתושבים-סימוכין: ו.מקומי

 30/9/16תאריך :

 13/9/16( מתאריך  12מס' )ישיבת ועד מקומי  סיכום

 גלי רוזנטל , ליאור לנגר , דיויד קדיש , , שרה סנילביץ ,אשר בלומנפלד יורם בלומנטל ,, לופו חזןשירלי נוכחים :  

 .משה גואטה 

 סקירת יו"ר : 

 בלוח המודעות ובאתר המושב . יפורסם אושר ונחתם,  23/8/16 פרוטוקול :ת פרוטוקול ישיבת ועד קודמאישור  .1

חדש  נושא מועדוןאגוזי המסכם את הישיבה שהתקיימה במשרדי המועצה במהתקבל מכתב  מועדון נוער חדש : .2
אור לנגר, חזן יו"ר ועד מקומי, אייל אברמוב יו"ר ועד אגודה, לי –ועדים, שירלי לופו ובנוה ירק, בה נכחו נציגי ה

בשלב זה על האגודה להחליט ת מועדון במושב. אושר תב"ר לטובת בנייורם בלומנטל וגלי רוזנטל חברי ועד מקומי. 
את הפרויקט ניתן  אם תאפשר לבצע הפקעה לטובת צרכי ציבור או לחילופין לבצע זאת דרך מנהל מקרקעי ישראל.

 משם ניתן יהיה להתקדם. שא הקרקע.לבצע עצמאית או ע"י המועצה. ראשית, יש לסגור את נו

 נקבעגן החדש המיקום ל יחליף את המבנה היביל של גן ירק.סוכם על בניית גן ילדים נוסף במושב ש: גן ילדים .3
לאבטחת ומסודר , ריכוז נוח להורים ותכנון היקפי אשכול גניםהמטרה ליצור .  צבי ובסמוך לגן הרמוניהגן מאחורי 

 מועצה צריכה לבצע מדידות ולאשר התאמת השטח.בשלב זה נציגות הגנים. ה

 

 כספים : 

 הוועד עודכן במצב היתרות בחשבון.   עדכון מצב יתרות: .1

 וישלחו לספקים. נחתמו :צ'קים לחתימה .2

 .שנה שעברהשהשי יהיה כב: הוחלט לעובדי המזכירות חגות מתנ .3

 : ביטחון 

חברת ברק אבטחה, נשלח מכתב באמצעות  עם לאור החלטת הועד על אי הארכת חוזה ההתקשרות: חברת שמירה .1

לאחר פגישות עם חברות אבטחה "נץ" .  30/9/16 - במועד הנקוב בחוזה ההתקשרותסיום עו"ד שוש נחום, המודיע 

שהגישו הצעה המתאימה  T&Mהוחלט שלאור הצעות המחיר שהוגשו, הועד ימשיך במו"מ עם חברת    T&M -ו

יבוצעו לאחר ומתקני האגודה  יםהציבור םמבני, השדרים בבתי התושביםמלמסגרת התקציב החודשי. החלפות 

 על החוזה ובתיאום עם ועד האגודה.  חתימה הדדית

*במועד כתיבת הסיכום, הוחלט שעו"ד שלגי ילווה את הועד בביצוע הסכם ההתקשרות עם החברה החדשה. טרם 

. באותם התנאים. 30.11.2016" בחודשיים עד ל נחתם ההסכם, ולפיכך הוחלט להאריך את ההתקשרות עם חברת "ברק

שעות ביום  5ימים בשבוע  7בנוסף, חברת "ברק" יוסיפו סייר יום לאתר הגזם נשלחה תוספת לחוזה ההתקשרות עמם. 

 בהתאם להחלטת הוועד בנושא זה. 

 

 תשתיות : 

ופצו במהלך חודש אוגוסט . ש ,מועדוני הנוער המשמשים את ילדי המושב  לחוגים ואירועים פרטיים: מועדונים .1

               .מועדוןמעקב ובקרה לכל טופס באופן קבוע, אב בית ימלא תקינות המבנים הוחלט שיואל תדמור על לשמירה 

אל הועד כדי לסייע בביטול ההחלטה הורי ילדי גן ויקי בעדנים פניית  בהמשך צומת  המועצה: –עדנים שער  .2

תושבים יפנו ישירות למועצה ויגישו השגותיהם לוועדת הוחלט ש ,בבוקר 07:00 – 08:30בין השעות לסגירת השער 

 תמרור מועצתית. בתקווה שיימצא פתרון ביניים משביע רצון לכל הצדדים. 
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 ספורט : / תרבות /חינוך

. ההסכם בין  חתמו הסכמים להפעלת צהרון בין המושב למועצה ובין המושב לליאורה כהן נ:  חוזה צהרון  .1

וף פוליסת הביטוח של ליאורה כהן. יש לשים לב לשינוי ריעד יועבר למחלקת החינוך במועצה בצוועצה לוהמ

 בנושא הפעלת קייטנה. 

 ₪ 1,500 תקציב  ע"סל שביתקבוצת כדורסל המייצגת את המושב בליגת כדורסל מובקשת : קבוצת כדורסל .2

 ארון הגביעים .  נוספים למימון רכישת ₪ 500 -אושרה ו

ת הגדר יועלוהבנת ווועד המקומי בו מבקשת פירוט לאור פנייתה של גב' חיים  אל ה : גב' רחל חיים – ייהספר .3

    יציג קט הקמת הספרייה , אשר ליווה את פרויאשר  , לה המנוח חיים חיים ז"לה ע"ש בעיהמקיפה את הספרי

  להתקנת הגדר .  )במימונה(את חשבון ההוצאות בפניה 

  ברכה -באנר  יוכןיום חגיגי זה  . לציון 11/9/16ביום להיווסדו שנים  65מושב חגג ה שנה: 65 חוגגת ה ירקונו .4

 יוזמן מדפוס מאור ( )

תן" שיזמו וקיימו עינת ניצן ואילאיל  -מבורכת הינה פועל יוצא של פעילויות "שוק קח יוזמה  :אירוע טבע מקומי .5

תמיכה של הועד המקומי ב  ות הובטחו לטובת פרויקט זה,מכירהמם האחרונות לפני פסח. הרווחים אמיר בשנתיי

לבדוק את  . באחריות גלי 23-24/9כים שישי ושבת בתארימים יערך בי .יקט קהילתי רחב ומשמעותילאפשר פרו

  לתיאום האבטחה מול מג"ב.אחראית ליאור  .כיסוי הביטוח

שעות  24יב'  –א'  בכיתותבמערכת החינוך מבטח את ילדי ישראל החוק בכנסת התקבל לאחרונה  חוגים: –ביטוח  .6

מחויבים על מפעילי החוגים אשר את הביטוח  מכסהמסוג זה בדוק האם ביטוח תגלי  .ימים בשבוע 7ביממה 

 .   חתימתו לטובת כיסוי ביטוחי לילדים

מתנדבי למתקן שהות ולינה ל מבנהאת הועד מקומי מבקש להפוך ה :מבנה עץ של האגודה )בית כנסת ישן( .7

אזי לא  י,מבנה ציבור, קרי מבנה יישאר כהגדרתוהכי במידה והובהר דיויד קדיש שנת השירות . בבירור של 

למחלקה הטכנית יימסרו  אשר  ראוי למגורים וכניות להפיכת. בימים אלה שוקדים על תעליו ארנונה חויבת

 ביצוע .בדיקה ואישור טרם לוההנדסית 

 חזות המושב/ גינון : 

 הפועלהועד המקומי ש. מאחר ה לפסולת בניין במתחם הגזםלהציב מכול התקבלה בקשה :פסולת בניין  מכולת .1

 . עד לתת מענה לבקשה זוואין באפשרות הו ,(פסולת בנייןפנה נה מאשר אי)סמכויות מהמועצה ההאצלת ל בכפוף

הזה מורכב מאד ולכן לא ניתן  פינוי פסולת בניין עלול ליצור פתח ולגרור את הוועד להוצאות חריגות, התחום 

קיימת הבסמוך למכולה מכולה נוספת לפינוי רהיטים ועוד... בתהבקשה להצ לבצע התקשרות ישירה של הוועד.

התושבים במידה ש . בכניסה לאתר הגזם 1.10.2016שיחל עבודתו ב שומר יבחן בעת נוכחות הבאתר הגזם  ת

מכולה נוספת שתסייע לשמירה על  הצבתהועד המקומי , ישקול יגחרישליכו למכולה ריהוט ודומיו, ויווצר עומס 

  . האתר וניקיונוסדר 

למניעת הצפות  תשתיות הניקוז וכו' מבני הציבור ,היערכות לקראת החורף, של  :לקראת החורף – תשתיות ניקוז .2

כמו בכל שנה.  עצים שבאחריות המושב יגזמו, עצים הסמוכים לקווי חשמל ייגזמו ע"י חברת החשמל. וסתימות

 במקביל, יש לפנות לתושבים שהצמחייה שלהם גולשת למחרב הציבורי כפי שנהגנו בעבר. 

של נלו  הועד אישר יום עבודת בובקט לניקוי התעלה מתחנת הדלק לרמזור ומתחנת הדלק למתחם עבודת בובקט : .3

רימונים ה וצע עד מטעהניקיון יב ,אם לאשלאורך מטע הרימונים שלו הקונצרטינה  יוודא עם נלו פינויאשר רוזן. 

 . )ללא התעלה הגובלת במטע הרימונים(
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וליד בית  בסמוך לדשא הסינטטי בחזית המרפאה -פיקניק שולחנות חמישה  אושר לרכוש :שולחנות פיקניק .4

גן המשחקים בשצ"פ לסביבת ספסלים מהדגם הקיים במושב  שלושהפחי עץ  ו מעץ השני חמישה ולהזמין הכנסת

 כמו כן, רכישת ספסלים נוספים לבית העלמין. . יםקום הפחים הישנב' במ

 אם יש אפשרות לרכוש משאית חול ים בעלות סבירה, מאושר . חול ים למגרש כדור עף: .5

 

 דת /בית עלמין :

 - תושב שעוזב את המקום מגוריועפ"י החוק,  -נדגיש בהמשך לייעוץ משפטי בנושא זכאות לקבורהנוהל בית עלמין:  .1

 על החוק .  שאם לא יעשה כך, יחשב כעובריום לכתובתו החדשה , 30ריותו ומחובתו לשנות את כתובתו תוך באח

 הנוהל המלא נמצא במזכירות.

 ה עפ"י חוקברזיה והתאמת , החלפתריצוף וסידור הספסלים החלו וכוללות:: העבודות  בית העלמיןשיפוץ עבודות  .2

 קבע שיונח ברי הועד כו חערסיור ש.  18/9/16תתחדש ביום א' מים ולאור חג המוסלהעבודות הופסקו נגישות. ה

 פיתוח נוסף של המקום יבוצע על ידי תרומות. .  רים הראשוניםלאורך שורת הקב ריצוף נוסף

תושב המעוניין לתרום מתבקש מות לשיפור חזות בית העלמין . תרוקול קורא לרסם בלוח המודעות ויפ :תרומות  .3

 . ( ₪ 5,000סכום תרומה מינימאלי  ). לפנות למזכירות

הסתיימו , הקבלן התבקש לצבוע את שני הקירות בצידי הכניסה מאחר ויש שוני גדול בין  :שיפוץ בית הכנסת  .4

 האזור הצבוע והאזור שלא נצבע . 

 

 לידיעה/כללי : 

לאבטחה ביישובי  ערכותיההים דרום השרון הציג סקירה אודות "כהן, מפקד בסיס מתמיד: גיא בסיס מתמיד"ים .1

 יבות במושב. הפריצות והגנ מוקדת סביב המושב בשל ריבויההערכות המו מושבבדגש על ההמועצה 

 הובא לידיעת הועד תוכן מכתב התשובה של חברת החשמל בנוגע להפסקות חשמל חוזרות ונשנות במושב .  .2

בקשתם נדחתה אך עם זאת בפתיחת הישיבה הועלתה בקשה של הנוער לקיים את חג המעלות במגרש הדשא.  .3

 הוצעה להם עזרה במציאת חלופה או טיפוח המקום הנוכחי )חורשת האקליפטוסים(. 

  22/9-6/10/16ושל שלי  19/9/16 -ו  4/9/16הועד עודכן על חופשתם של משה  .4

 

 19:15בשעה  5/10/16' דביום ישיבת ועד הבאה תתקיים 

           

 _____________________   חתימה:                             רשם: משה גואטה

  יו"ר ועד מקומי                                                                                                                          


