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סימוכין :ו.מקומי-סיכום לתושבים
תאריך 1/10/17:

סיכום ישיבת ועד מקומי מס' ( )12מתאריך 26/9/17
נוכחים :שירלי לופו חזן ,אשר בלומנפלד ,שרה סנילביץ ,יורם בלומנטל ,דיויד קדיש  ,גלי רוזנטל ,ליאור לנגר  ,משה גואטה

סקירת יו"ר :
 .1אישור פרוטוקול ישיבת ועד קודמת :אושר ,נחתם ויפורסם באתר המושב בלוח המודעות
 .2אישור תוכניות  :בנייה של משפחת סנילביץ ומשפחת פלדמן נמסרו לחתימת ועד אגודה ולאחר מכן ייחתמו ע"י ועד
המקומי.
 .3צור יצחק :חתימה על דף תמיכה לגריעת "צור יצחק" ממועצה אזורית דרום השרון ,נחתם ע"י מורשי החתימה
ויישלח למועצה .
כספים :
 .1עדכון מצב יתרות :הועד עודכן במצב היתרות.
 .2צ'קים לחתימה  :נחתמו .
ביטחון :
 .1מג"ב – היכרות עם מש"ק אשכולי.
יונתן כס מש"ק אשכול רמות השבים נתן סקירה לגבי תפקידו כשוטר במרחב השרון .הנייד של יונתן052-8570370
הנ"ל אחראי על  8יישובים :עוטף הוד השרון רמות השבים  ,גבעת חן  ,כפר מל"ל ,גני עם  ,ירקונה ,עדנים ,נווה ירק
ואלישמע  .עברו לפיקוד משטרת כפר סבא מספטמבר האחרון.
במקרי פריצות יש להתקשר למשטרה  ,100המשרד של מש"ק אשכול רמות השבים יונתן כס אינו במקום קבוע
לעיתים נמצא בתחנת מג"ב נווה ירק ולעיתים במשרד של שמשון השוטר הקהילתי או במשרדי משטרת כ"ס .
יונתן זמין  24שעות כולל יום כיפור .במידה ונתפס גנב ע"י אחד השוטרים או רכז הביטחון ניתן להתקשר אליו בכל
שעה .יונתן הציג עצמו בפני הגננות בגני הילדים בנוה ירק  .בין השאר ,מייעץ לוועדים המקומיים לאבטחה
באירועים יישובים כגון  :יום העצמאות  ,פורים  ,חנוכה וכד'
רמ"ג מג"ב משה אברמוב סייר באזור המושב בימים האחרונים וגיבש תוכנית עבודה שתסייע למושב להילחם
בתופעת הפריצות .
כנ"ל לגבי מפקד משטרת כ"ס ששם את מושב נווה ירק בעדיפות עליונה בלחימה בפריצות .
יונתן כס ממליץ לתושבים פתרונות ,כגון :התקנת סורגים ,אזעקות ,תאורה ומצלמות וניתן לתגבר את השמירה על
ידי כלבים .
נבחנת האפשרות להחליף את חברה השמירה  ,העלות יקרה יותר אבל התוצאות טובות יותר בהרתעת פורצים.
 .2רכז ביטחון שימי לופו :עובד יומם ולילה על מנת למגר את תופעת הפריצות במושב  .הוא מסייר עם הטרקטורון ועם
רכב מספר פעמים בלילה ברחבי המושב ובהיקף המושב  .במסגרת תפקידו מתדרך את הסיירים  ,מבצע בקרה ,מעקב
מצלמות ,הרעשה והרחקת גנבים עובד בשת"פ עם משטרה כחולה ומג"ב.
תשתיות :
 .1כיבוי אורות כביש  :40תרגיל צבאי יומיים  ,יש לתקשר אם ניתן לתושבים.
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 .2אומדן למרכז חינוך :יש פגישה עם המפקח וזאת על מנת לבחון ולראות מבני בנייה קלה ולהביא את הרשמים .יש
לבחון שיקולי תחזוקה ,התאמה לצרכים ,עלויות ולוחות זמנים .בישיבה הבאה סגירת הנושא וקידום על מנת
לממש תב"ר .לבנייה קלה יש צורך בשינוי באומדן ובתוכניות.
 .3הצעת מחיר לשדרוג גן המשחקים ברחוב הברוש  :יש להסיר מתקנים לקויים לאלתר .יש ליצור קשר עם אורי
ורדי ולקבל הצעת מחיר אשר תיכנס לשנת התקציב הבאה  ,השנה התקציב נוצל במלואו .
חינוך /תרבות /ספורט :
 .1מגרש משחקים לכלבים  :נדחה לישיבה הבאה .מיקוד בביטחון.
 .2הצגת אתר המושב :נדחה לישיבה הבאה  .מיקוד בביטחון.
 .3חתימה על הסכם ספרייה :נדחה לישיבה הבאה .מיקוד בביטחון .הנושא לא הוצג.
 .4ברזייה :הוחלט להתקין ברזייה מים קרים שאושרה בדיון הקודם ואושררה שוב בישיבה זו.
 .5מתנות למתגייסים  :ליאור לנגר תבדוק האם יש עוד בני  18העומדים להתגייס ולא קיבלו שי למתגייס.
 .6דבש לתושבים :חלוקה לקויה של הדבש .הפקת לקחים לשנה הבאה.
 .7תזכורת נוהל שימוש במבני ציבור ומרחב ציבורי .יש להוציא מכתב לתושבים.
חזות המושב /גינון :
 .1פסל משפ' משעל  :תרומה  .הועד עודכן בעלויות פיתוח הסביבה סביב הפסל לזכרה של נועה גולן (משעל) ז"ל ,סך
העלות משולמת ע"י משפחת משעל ישירות לקבלן  .הקבלן התבקש לבצע מספר שינויים מאחר שהדשא שהונח אינו
בצבעים ובצורה כפי שנרשם בהסכם ההתקשרות  ,הועד יעודכן בישיבה הבאה .
 .2אכיפת עבירות חנייה :בהמשך למכתב שנשלח על ידי המועצה בנושא האכיפה .הועד מבקש לאכוף את חוקי
התנועה רק במקרים של בטיחות וסכנת חיים .
 .3ניקיון בית עלמין לקראת יום כיפור.
בית עלמין /דת:
.1

משפ' וולס  :נדחה לישיבה הבאה

תקציב הקפות שניות  :אושר תקציב של  ₪ 1500עבור הקפות שניות
.2
לידיעה /כללי :
בחוה"מ סוכות המזכירות תהיה סגורה גואטה עובד חצאי ימים.

ישיבה הבאה:
 25.10.17יום רביעי בשעה  .19:30היערכות תקציב  2018לקראת הישיבה הבאה.
רשם :משה גואטה
חתימה_________________________ :
שירלי חזן –לופו יו"ר ועד מקומי

