פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מספר 5/2019

ישיבת ועד מקומי מתאריך 10.3.19
נוכחים-
חיים רז.

חברי ועד מקומי :אסנת ורטמן – יו"ר ,שמוליק פילוסוף ,ינה נכט ,ליטל פישמן סופרי ,פאשי

נעדר :ישי הורניק –השתתף בישיבת ועדת נוער
חנה אוחיון – מזכירת הועד המקומי
חגית קרן – מנהלת פרויקטים

.1
.2
.3
.4

נושאים:
אישור פרוטוקול 24.2.19
פרויקט במה והנצחה – חזיז פזית הוזמנה לשעה 21:00
ביצוע מול תכנון תקציב  – 2018נושא מישיבה קודמת
עדכון משולחנות עגולים  -נושא מישיבה קודמת

 .5אומדן שיפוץ מרפאה  -נושא מישיבה קודמת
 .6אתר אינטרנט – עדכון  - -נושא מישיבה קודמת
 .7הסכם בין הוועדים
 .8הצעות מחיר לשיפוץ המקווה
 .9עדכון שמוליק מישיבת מתנדבים לגינון
 .10שי לחג לעובדים
 .11דיווח פגישה של ויילר בעניין פסולת גושית עם בעלי העסקים.
 .12הקמת צוות פינוי הדרך הציבורית.
 .13עדכון לגבי גן שעשועים  -אסנת
 .14גן נגה – עדכון
 .15שונות.

החלטות:
.1פרוטוקול  24.2.19אושר ויפורסם לקהילה.
 .2פרוייקט במה והנצחה  -פזית הציגה את התכנית הראשונית לבמה ומתקני משחקים שהכינה
בהתנדבות מלאה .הובהר לפזית כי אנו נפנה למשרד הבטחון בבקשה למימון הפרויקט ולכן עלינו לעמוד
בקריטריונים מסויים .לכן הוצעההעמדה מחדש של במה יחד עם גלעד במיקום שונה .פזית תכין הדמיה

למפגש הבא .בעוד שבועיים תזומן פגישה בה ישתתפו שני הוועדים והמשפחות השכולות להציג את
הפרויקט ולוודא שמקובל על כל הגורמים המעורבים.
 .3תקציב ביצוע מול תכנון  - 2018שנת  2018הסתיימה בעודף תקציבי ע"ס .₪ 66,292
 .4עדכון משולחנות עגולים – התקיימה פגישה עם המנחים לסיכום הארוע .המנחים דיווחו שאנשים נהנו
מהמפגש החברתי מלבד הנושאים החשובים שהועלו ,לפי החשובים ביותר:
א .כבישים ומדרכות
ב .חינוך
ג .נוער
דווח כי המקצועיות של המנחים הורגשה והתקיים שיח נעים ומכבד.
נושא ביה"ס היה חשוב ולמרות שלא היה שולחן שעסק בנושא ,הנושא עלה ודובר רבות.
פירוט אודות הנושאים ,מסקנות ודרך פעולה יפורסמו בנפרד.
בשלב זה ניתן לדווח על הנושאים הבאים שעלו בדיון וכבר הובאו לטיפול:
צח"י – התקיימה פגישה במועצה בנושא .בהתאם לכך תוקם ועדת רווחה שתכלול אנשי ונשות מקצוע
מהמושב .הוועדה תטפל במקרים שאינם דווקא מקרי חירום ,אלא בעיות שבשגרה כגון :חולים ,משברי
חיים וכו' .במקביל ,אנו נבחן את אופן הפעלת צוות צח"י נוכח הקשיים להפעילו בפעם הקודמת.
מצלמות – ו .בטחון הכינה תוכנית לרישות המושב במצלמות חדשות .בימים הקרובים נקבל הצעות מחיר.
מכרז הוצ' תכנון כיכר – הוחלט כי בשלב זה יהיה נכון לבחון את כל איזור הכיכר ,לרבות החנייה ליד
המכולת ,חניה ליד אולה ,הרחבת הכבישים היוצאים מהכיכר והשלמת כל המדרכות באיזור .יצא מכרז
לתכנון האיזור.
פעילות תנועה לגיל השלישי -בימים אלה קם פרויקט ייחודי ביישוב ,פרי שיתוף פעולה עם סטודיו
'אולה' .מידי יום שני יתקיימו שיעורי תנועה לגיל השלישי בסטודיו אולה ,ביוזמתה ותרומתה של רינה
מדיוני וסטודיו 'אולה' ובסיוע הועד המקומי .לשיעורים מגיעים משתתפים רבים.
 .5שיפוץ מרפאה/ספריה –אורית אקרמן צריכה להעביר בימים אלה כתב כמויות .עם קבלת האומדן
נתקדם לקבלת הצעות מחיר לשיפוץ.
 .6אתר אינטרנט – ינה וליטל נמצאות בשלב של איפיון האתר מול החברה.
 .7הסכם בין הוועדים – ניתנו הערות אחרונות להסכם .לאחר התיקונים יש להעביר לאגודה טיוטה
להתייחסות.
 .8שיפוץ מקווה ישן – התקבלו  4הצעות מחיר
ההצעה הזולה ביותר הינה של באומן אופיר ע"ס  + 17,100מע"מ והוחלט לקבלה ,כלומר ₪ 20,007
כולל מע"מ.
חנה תעביר את החומר למועצה לקבלת הזמנת עבודה מכספי תב"ר טבלת ההשקעות.
חנה תדאג להכין הסכם מול הקבלן ולהתחיל בשיפוץ.

 .9עדכון מישיבת ועדת מתנדבים בגינון:
חברי הועדה הינם :אלי שדות ,פיליס נכט ,דודי בנית ,חגית בנית.
בישיבה זו המתנדבים התבקשו להכין תכנית לפי פרויקטים שנבחרו לביצוע בשלב זה:
א .כניסה למושב – באחריות פיליס.
ב .טיפול בשטח ליד שגיא כולל חשיפת הטלפון הציבורי.
ג .שצ"פ ליד רסלר – בטיפול דודי בנית.
 .10שי לחג לעובדים – רשימת העובדים והסכומים שאושרו מצורפת לפרוטוקול ומסתכמים בסך 3,200
.₪
 .11דיווח פסולת גושית – דוד ויילר קבע פגישה עם כל בעלי העסקים ,לפגישה הגיעו רק  2תושבים.
הוחלט לפנות לצבי חתינה ולבדוק אם הוא מעוניין להרחיב את מסגרת עבודתו בשמירה ולהגדיל את
מכסת השעות באתר הפסולת הגושית בכל יום שישי למשך  4שעות ,כשומר על האתר והתכולה
שהתושבים משליכים.
 .12הוקם צוות פינוי הדרכים – כרגע בצוות שמוליק ודוד ,נעשה סיור בכל הדרך הציבורית .הוחלט
להגדיל את הצוות שיעבור בכל המשקים ויבקש לפנות את שולי הדרך.
הוחלט להוציא מכתב לתושבים שעליהם לגזום את הצמחיה הגובלת עם הדרך הציבורית.
הצוות יעבור לאחר שבועיים לבדוק אם נעשה.
 .13גן שעשועים – התקיימה פגישה עם חברת  OMהמתקינה מתקני משחקים בהתאמה אישית.
החברה פועלת יחד עם הקהילה ובונה את המתקן בהתאם לדרישות ולחלומות של הילדים/ות ולתקציב.
נוכח העובדה כי עלינו לחדש את המתקנים בגן נוגה (אינם עומדים בדרישות בטיחות) ,הוחלט להיפגש
עם החברה בגן נגה ולהתאים מתקן בגודל המתאים לגן.
עלות מקסימאלית של מתקן כ.₪ 70,000-
מאחר ומדובר במתקן יחודי יש לבדוק עם שרית עוזרי והיועצת המשפטית של המועצה כיצד ניתן לקבל
אישור למתקן יחודי ללא צורך ב 3-הצעות מחיר ומכספי התב"ר.
 .14המשאית – הוחלט להסכים להגעת המשאית מכפר אוריה (המבורגרים) בימי ראשון בין השעות
 .17:00-20:00ביום ראשון  17.3.19המשאית תגיע בפעם הראשונה להנאת התושבים.

_____________________

________________

אסנת ורטמן  -יו"ר ו .מקומי

חותמת ועד מקומי

