מזכירות ועד מקומי
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7311500

פרוטוקול ישיבת ועד – 22/7/14

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

נושאים לדיון :

• פרסום מיילים והודעות לתושבים:
מוסכם על כולם כי יש ליידע את כל חברי הוועד המקומי בפרויקטים המתקיימים במושב
)בדבר עצם קיומם ומהותם( בטרם הפצה לכלל התושבים .נשאף לקיים ישיבות ועד אחת
לשבועיים שלושה – בהתאם לצורך ,בהן יעודכנו חברי הוועד.
למען הסדר הטוב  -פניות לועדת תקשורת בבקשה להפצת פרסומים יעשו באמצעות יו"ר
הועדות או באמצעות נציגי הוועד היושבים בועדות.

• מקלטים:
נציגי פיקוד העורף היו כאן כדי לבדוק את המקלטים.
בעוד כחצי שנה נעקוב אחר המסקנות של פיקוד העורף ונבחן את סוגיית המקלטים לאורן.
לביצוע )באחריות עובד(:
 .1ועדת בטחון בשם הועד המקומי תוציא למשפחת דקה מכתב שעליה לפנות את המקלט.
 .2ועדת ביטחון תפנה למועצה לרישוי עסקים על מנת שתבחן את העסקים שמצריכים הבאת
ממ"ד בשל כמות העובדים שלהם.
 .3ועדת ביטחון תגיש תכנית עבודה לשדרוג המקלטים למועצה לאחר הממצאים שיעלה
פיקוד העורף.
 .4יש לדאוג לתקינות המקלטים בגני הילדים.
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• צח"י – צוות חירום:
יש לאתר מישהו שיוביל את צוות הצח"י – באחריות עובד.

• שמירה:
מונתה רשות השמירה על ידי המועצה.
ניתנה הסכמת המועצה לגביית השמירה באמצעות המועצה.
לביצוע:
 .1יפורסם מנשר לתושבים בו יעודכנו על גביית האגרה והפעלת חברת השמירה )באחריות
עובד(.
 .2תקוים פגישה עם ועד האגודה לתאום ציפיות ושת"פ )באחריות עובד(.
 .3לצורך רשימת התושבים שלרשותם נעמיד אפשרות לפתוח שער בשיחה טלפונית ,רונית
תערוך רשימה מסודרת של כל תושבי ודיירי המושב ,לרבות פרטי הרכב שלהם )תישקל מדבקה
לרכב( ,בהתאם לנוהל שתקבע ועדת ביטחון )באחריות איתי(.
 .4לאחר שתהיה תוכנית מוגמרת נזמן את התושבים לכנס בו תוצג תוכנית השמירה )באחריות
עובד(.

• פתיחת קריאות במועצה:
רונית תנהל טבלת מעקב ביחס לפניות למועצה ותעדכן את הטבלה בדבר הטיפול – באחריות
איתי.

• קמפיין לעידוד שתיית מים:
בוצעו הדפסים בשלושה מקומות כחלק משיתוף הפעולה עם המועצה בקמפיין שהשיקה
לעידוד שתיית מים.
בימים הקרובים יצא פרסום הנוגע הדפסים אלו.

• סימון שבילים:
ישנו פרויקט של המועצה הנוגע לסימון שבילי הליכה ,רכיבת אופניים ורכיבת סוסים .בהובלת
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איתי נועם וגלית בחודשים הקרובים יתגבש צוות שיגיש תכנית מסודרת לאישור הועד ומאוחר
יותר למועצה .
• מסיבת סוף הקיץ:
תתקיים במושב בסוף אוגוסט בשיתוף פעולה עם כרם בן שמן – באחריות גלית רשתי.

• רישום גנים:
ישנה בעיה של רישום ילדי חוץ לגני המושב.
לביצוע:
יש לבדוק כי כל ילדי הגנים הרשומים הינם תושבי המושב – באחריות איתי.

• מרבדי קיץ:
פעילות הנוער מתקיימת והנוער משתף פעולה.

• חיפוש אחר מד"ב:
איתי מחפש אחר מד"ב חדש למושב.

• גן חצב:
איתי יבדוק את הטענות העולות לגבי גן חצב.

• כיכר חדשה בדרך זית:
פועלים לפיתוח כיכר חדשה – באחריות איתי ונועם.
• מדרכה בדרך הרימון:
המועצה החלה לעבוד על תכנון מדרכה בגן רימון.

• קן נוער:
פועלים להקמת קן נוער חדש בשיתוף פעולה עם המועצה .איתי יעדכן בהתקדמות התכנון
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בהמשך.

• כללי:
יש להשתדל להמעיט בקבלת החלטות בוואצאפ.

חתימות לאישור הפרוטוקול:

איתי שחורי______________ :

עובד אליעז______________ :

דלית מנחם ______________ :

ניר גנצ'רסקי ______________ :
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