מזכירות ועד מקומי

ועד מקומי מושב בן שמן

מושב בן שמן -
7311500

פרוטוקול ישיבת ועד – 2/9/14

נוכחים:
איתי שחורי ,דלית מנחם ,עובד אליעז ,ניר גנצ'רסקי ,אדית בוהם.
מוזמנים :גלית רשדי ,נועם קנרש.

נושאים לדיון :

• דלית:
יש ניסיון לקדם אפליקציה של ועדת תקשורת ,בחינה של אפשרות להוצאת מדבקות לרכבים
)לצורך זיהוי רכבים לקראת חברת השמירה( וכן יוקמו לוחות מודעות בקרוב.
יש לבחון איש תחזוקה על בסיס שכר יומי/שעתי.
צביעת מועדון – בשבועיים הקרובים נפעל לצביעת המועדון .נפעל לפרסום לתושבים לקבל
הצעות לצביעת המועדון.

• גלית:
לכבוד ראש השנה תתקיים הרמת כוסית של המועצה וכן הרמת כוסית של ועדת תרבות
בשיתוף עם ועדת חינוך במושב.
ביום  19/9/14יתקיים שוק האיכרים.
עובדים על תוכנית שנתית של ועדת תרבות אשר תפורסם לתושבים לאחר צוות מתנדבים.

• ניר:
יש לפעול לקבלת הצעות מחיר .יש לבצע הזמנות עבודה.
 - 17/9/14הרמת כוסית של המועצה – באחריות המועצה.
עדכון בדבר שיעורי אגרת השמירה – כל יחידת מגורים  ₪ 82.05לחודש ,עסקים  ₪ 7.05למטר
לשנה.
גן חצב עובר לגן חדש .הוחלט כי נפעל מול המועצה והעמותה לכך שהמעון יעבור לגן חצב.
זיכרון ארגוני – יש בעיה של זכרון ארגוני -יש לשלוח כל פרוטוקול של כל ועדה הצעות מחיר,
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חוזים ותכתובות עם גורמי חוץ – לשלוח העתק לרונית.
יש לפעול לביצוע הפרויקטים שסוכם בפגישה הראשונה.

• נועם:
נועם מעדכן על תוכנית הגינון.
גינון – יש בעיות במערכת ההשקיה שמהוות בעיות רבות לרבות פיצוצים בצנרת .נועם עורך
תוכנית עבודה .בקרוב תוקם גינה בכיכר החדשה.
יש להגדיל את ימי העבודה של הגננים -מול ועדת כספים.
הועדה פועלת לקידום מדרכה בדרך הרימון.
ניקיון המקלטים – מטופל על ידי ועדת ביטחון.
פועלים להתקנת פינות גזם.
הוסדר החשמל בקן נוער  +חלונות.
התחילו לאפיין קן נוער החדש עם מחלקת פרויקטים של המועצה.

• איתי:
יפעל מול הגנים להעתקת מפתחות של הגנים ושערי הגנים.
צוות צח"י -לאחר שנסיים את הקמת מערך השמירה נפעל לפיתוח צוות צח"י.
טבלת מעכב – איתי יפעל מול רונית לעריכת טבלת מעכב אחר תקלות שנפתחות מול
המועצה.
איתי מבקש לשלוח אליו לו"ז של כל פרויקט לפי אבני דרך בהתאם לתוכנית העבודה שנקבעה.
בחודש הקרוב תהיה תוכנית חשמל .יש מתכנן חשמל מטעם המועצה שלאחר מדידות יתחיל
את העבודה.
פעילויות נוער – החל מכיתה ד' – כי אין מדריכים.
מד"ב -יעבוד עם נוער וכן עם ילדים  ,ועדת חינוך -וצוות נוער  -החל לעבוד בימים אלה מד"ב
חדש – צחי עזריה .משרה מלאה הכוללת אחריות על חוגים ,שעות סיפור  .עיקר העבודה
יודגש לנוער אבל הוא ימלא פונקציות נוספות .הוא יעבוד  42שעות שבועיות .המד"ב יוזמן
לישיבת הועד הבאה.
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טכס פתיחת תנועת הנוער .23/9/14
מתנדבים -נחשוב על פעילות מגמלת למתנדבים.

• עובד:
מעדכן על הפעלת השער .בחודש ספטמבר תהיה חברת שמירה.
מקלטים – יש כסף במועצה ניתן להשקיע בשיפוץ המקלטים.

נפעל לשפץ המקלטים בסיוע

המועצה.
יש לפנות לבעלי העסקים הגדולים שידאגו למיגון מתאים לעובדים שלהם.

• ישיבת ועד הבאה .16/9/14

חתימות לאישור הפרוטוקול:

איתי שחורי______________ :
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עובד אליעז______________ :

דלית מנחם ______________ :

ניר גנצ'רסקי ______________ :
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