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פרוטוקול ישיבת ועד – 18/3/14

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

נושאים לדיון :

תוכניות עבודה:
איתי מבקש כי כל ועדה תערוך תוכנית עבודה ,בהתאם לתקציב השנתי שהוקצה לכל ועדה.
ועדת תרבות וועדת חינוך הגישו תוכניות פעילויות ותקציב )ועדת תרבות צריכה לתקן את התקציב( – יתר
הועדות טרם הכינו.
לוח שנה מושבי:
איתי :נפעל להכנת לוח שנה מושבי ,שיסנכרן את כל האירועים והפעילויות במושב .לוח השנה שיהיה באתר
המושב.
צוותי עבודה:
צוותי עבודה שיעבדו מול הוועד המקומי ,חלקם במשימות אד-הוק וחלקם לטווח ארוך .כרגע יש צוות חוגים
)יעל שמלה ורועי לבבי בלווי של ניר ואיתי( וצוות ותיקים )שוש עוזרד ואורית דולב שיעבדו בצמוד לענת סלע(.
בנוסף ,נבנה צוות של מועדון הסרט הטוב )ירון וגליה( אשר יפעלו במסגרת ועדת תרבות.
חוברות עבודה:
יש לעבור על חוברת העבודה והתקציב של שנת  2014של המועצה ,כדי לראות אילו פעילויות ניתן להביא ולממן
על ידי המועצה.
ועדת כספים:
ניר ודלית מציגים נוהל ספקים – ישלח להערות הנוכחים עד ליום .25.3.14
ניר יברר מול המועצה האם היתה עליה ניכרת בשיעור מיסי הועד המקומי.
ניר יברר כיצד ניתן לזכות את התושבים שיש להם זיכוי במושב ,בכרטסת של המועצה לאור העובדה כי הגביה
עתה נעשית דרך המועצה.
עדכון ועדת תקשורת:
האתר בבנייה.
בשבוע הראשון של אפריל יצא ניוזלטר – ועדה המעוניינת לפרסם מידע שתעביר לועדת תקשורת ,לרבות
פעילויות שנעשו במרץ וכאלו שמתוכננות לאפריל.
תעשה פניה לשרון מעיתון המועצה לפרסום את חגיגות פורים ,בליווי תמונות ותודות לנתן ריגלר על
ההשתתפות והתמיכה .כמו כן ,הועדה תיזום פנייה לאיתי ברנע ולסיגי מהמועצה ,האחראית האתר של
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המועצה.
עדכון ועדת ביטחון:
נושא הביטחון הינו מורכב ומצריך הקמת תשתית טובה בטרם יציאה לדרך .הועדה בוחנת את היבטי הביטחון
וכשהקרקע תהיה מוכנה הועדה תחל להניע את התהליכים.
עדכון ועדת חינוך:
ניר ישלח תוכנית שנתית שהוכנה בועדת חינוך.
ועדת פיתוח:
יש מטרה להוריד את כמות הריסוסים .הגנן ירד לפעם בחודש.
נועם יעביר  3הצעות מחיר של גננים שהועדה תבחן העסקתם.
כללי:
המועצה פרסמה הודעה הקוראת למי המעוניין לכהן כועדת ביקורת של המושב ,להגיש מועמדותו למועצה,
לשם מינוי על ידי המליאה.
גם מטעם הועד המקומי נעשו פניות לתושבים תוך ציפייה כי יהיו מתנדבים ,ומתוך רצון כי אכן תקום ועדת
ביקורת למושב.
ככל הידוע לוועד המקומי )שכן הפניות נעשות ישירות למועצה( ,לא היו מספר מינימאלי של מתנדבים ,ועל כן
המועצה לא פעלה למינוי ועדת ביקורת.
איתי  -יפעל לתיאום פגישה עם ועד אגודה לגבי דיון על נושא תשלום שירותי המזכירות.

חתימות לאישור הפרוטוקול:
איתי שחורי______________ :
עובד אליעז______________ :
דלית מנחם ______________ :
אדית בוהם______________ :
ניר גנצ'רסקי ______________ :

2

