ועד מקומי מושב בן שמן

מזכירות ועד מקומי
מושב בן שמן 7311500 -
טל08-9224869 :

פרוטוקול ישיבת ועד – 22/4/14

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

נושאים לדיון :

פגישות ועד:
פגישה של הועד פעם בחודש.
בסוף כל ישיבה תקבע הפגישה הבאה.
מיפוי כתובת אינטרנט:
דלית ואיתי מעדכנים כי נעשה מיפוי מיטבי.
אתר אינטרנט:
יש לברור את התמונות של המושב ,ועובדים כעת על גרפיקה של האתר.
הערכה היא כי ביום  15/5/14האתר יעלה לאוויר.
מפתחות למתקני המושב:
נועם ואיתי ידאגו לסמן לישיבה הבאה את כל המפתחות של כל מתקני המושב.
תשלום עבור שירותי מזכירות:
איתי נפגש עם ועד אוגדה )עם הגזבר ועם יו"ר – עודד ויורם( והם פרטו בפניו את עלויות שירותי המזכירות
הכוללים מזכירה ,הנה"ח ,שירותי ניקיון משרד וציוד משרדי:
מנה"ח – .₪ 78,000
פקידה – .₪ 62,000
אחזקת משרד – .₪ 28,000
סה"כ תשלומים – .₪ 168,000
השתתפות  - ₪ 84,000 - 50%תשלום חודשי – .₪ 7,000
ועד אגודה מבקש תשלום של  ₪ 10,000לחודש בעבור שירותי מזכירות ,בין היתר בטענה כי יש לשלם על
ההשקעה במתקנים ששולמו על ידי האגודה.
יש לברר כמה פעמים בשנה מתקיימים שירותי הניקיון ובאילו מבנים.
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הוחלט פה אחד:
הועד המקומי ישלם תשלום של  ₪ 7,500בעבור החודשים שעברו עד כה ,וזאת משום שזה הסכום ששולם עד
עתה.
ביחס לעתיד – אף שתשלום  50%מהסכומים שפורטו על ידי חברי ועד האגודה עומדים על  ,₪ 7,000הועד
החליט כי יהיה נכון לשלם  ,₪ 7,500וזאת לאור הסכמות העבר .בנוסף ,יש להביא בחשבון את העובדה כי
שירותי הגבייה עברו למועצה )דבר בכרוך בעלויות כספיות שמשולמות למועצה( ,והמזכירות אינה נדרשת עוד
להתעסק עם גביית מיסים ,דבר שהיה אמור להוזיל את שירותי המזכירות.

חברת שמירה:
עובד יעביר לניר רשימה של אנשים שיאיישו את רשות השמירה.
ניר יעביר למועצה לאישור במליאת המועצה ויבחן במועצה את סוגיית הגבייה במועצה.
ועדת ביטחון תערוך תוכנית עם לו"ז.
מזכירות הועד המקומי:
רק חברי הועד הם שיחזיקו מפתח של המזכירות.
תוכניות עבודה של הועדות השונות:
ועדת חינוך ותקשורת הגישו.
ועדת תרבות תעדכן את התוכנית ותגיש שוב.
ועדת ביטחון וועדת פיתוח יגישו תוכנית.
פרסום פרוטוקולים:
יש לפרסם פרוטוקולים בהקדם לכלל התושבים.
צוות חוגים:
יעל מבקשת לקיים פגישה בנוגע לחוגים .צוות חוגים יזומן לפגישה הבאה.
סקר תחזוקה ותקלות במושב:
יש לעבוד על סקר תחזוקה ותקלות במושב .הנושא לא טופל עד תום.
חינוך:
נבקש מענת להגיע לישיבה הבאה לצורך דיון בפיצול הגנים.
הועד החליט פה אחד כי יפנה למועצה על מנת שלא יתנו אפשרות לתושבי חוץ להירשם לגני הילדים.
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חתימות לאישור הפרוטוקול:
איתי שחורי______________ :
עובד אליעז______________ :
דלית מנחם ______________ :
אדית בוהם______________ :
ניר גנצ'רסקי ______________ :
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