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 4/1/2016 פרוטוקול ישיבת ועד מקומי
 

שושי קליין  , צביקי בונה, סימה רב הון, גל שוורץ– נוכחים 
  ירון חובר 

 
בעלות ,  רווחית–מזכירות מבקשת לעבור למערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת חדשה  (1

 אושר - שנתי   ₪  750שנתית של כ 
התקבל מכתב תלונה של דובי כהן בעניין העצים בשטח ציבורי המסתירים את השמש  (2

 . מדוד השמש שלו
a.  העצים במקום כבר עשרות שנים והגיעו לגובה רב 
b.  כריתת עץ מצריכה רישיון 
c.  העצים היו במקום כשהמשק נקנה 
d.  כריתת עץ יתכן שתביא לשטף של בקשות מתושבים שונים מסיבות שונות

 ומשונות 
.   לחזור לדון לאחר קבלת תשובה– (לנדנר ) קודם כל לבדוק סטאטוס משפטי  –הוחלט 

  התקיים דיון ארוך –זבובים  (3
a. הוועד המקומי לא מסוגל לשאת בהוצאות  ללא קיצוץ מסיבי בגינון ותרבות 
b.  המרת גנן בחצרן קבוע במושב אשר חלק מתפקידו יהיה –צביקי מעלה שוב 

 לא יהיה ביטוח לנזקים – החצרן אינו מדביר מוסמך ועל כן –בעיה .  הדברה
 . במידה ויהיו

c.  חלקם לא מוכן להשתתף בהוצאות של הדברה בלול של עצמם–הלולנים  . 
d.  (לול הינו עסק פרטי ) לא מוכנה לקחת חלק בעליות של ההדברה –האגודה  

לשמוע את / להביא את המדביר לישיבת ועד ולראות -  בשלב ראשון  –הוחלט 
.   הוחלט על תאריך יעד של שבועיים–דעתו המקצועית 

  חלק ראשון של ההרחבה –בעיות עם תאורה פנימית  (4
a.  נדלקת מספר שעות לאחר חשיכה–התאורה אינה נדלקת בזמן  
b.   והחשמלאים של המועצה אכן היו - הועברו מספר רב של תלונות למועצה

 במקום מספר פעמים 
c.  שעות 24 התקלה חוזרת תוך –תמיד  
d.  חשמלאי  היו במקום אתמול  וסידרו את המערכת שוב + גל 
e.  מזכיר יטפלו מול הנהלת המועצה+   גל –במידה והבעיה חוזרת 

 תאורה הקפית  (5
a.  התאורה לא עובדת כבר זמן מה. 
b.  הגדר אינה מוכרת יותר כגדר – לא מוכנים לטפל –פיקוד העורף + המועצה 

 . ישוב תפר
c.  המועצה לא תטפל –ירון נפגש עם מנהל מחלקת חשמל במועצה ! 

: ב  בעניין  ובמקביל"מג+  להוציא מכתב למועצה –הוחלט 
+ ציוד מנוף  ) גל יאתר חברות קבלנות חשמל שיכולות לקחת פרויקט כזה 

ולעבור  עמוד עמוד עד מציאת  (רכבים שמסוגלים לנוע בשטח בין העמודים
.  העמוד המקצר ויקבל הצעת מחיר
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