פרוטוקול ישיבת ועד – 4/2/14
נוכחים:
איתי שחורי ,אדית בוהם ,דלית מנחם ,עובד אליעז ,ניר גנצ'רסקי.
מוזמנים :גלית רשתי ,נועם קנרש ,יעל שמלה.
נושאים לדיון :
מעבר על  2פרוטוקולים קודמים:
ניר ועובד יוציאו נספח לפרוטוקול הנוכחי ,עם משימות שהוחלט עליהן בפרוטוקולים
קודמים.
סוגיית הפעלת הצהרון:
מפעילות צהרון ילדי ביה"ס הציפו קשיים צפויים בהפעלת הצהרון ,ככל שיאושר לקיים ימי
הולדת בצהרון.
הוחלט:
בינתיים – נאפשר קיום חוגים והרצאות בצהרון ,בהתאם לתקנון שאושר עד כה .הצהרון לא
ישמש לימי הולדת בשלב זה.
ניר וגלית יאפיינו את הצורך בשימוש בצהרון ובמועדון ,על המשתמע מהשימוש בהם .ניר
וגלית יגבשו מסמך המתייחס לכלל ההיבטים הללו וליכולת התחזוקה של המועדון והצהרון,
לאור השימוש הצפוי.
באחריות ניר וגלית  -תאריך יעד להצגת מסמך לוועד  :עד ליום .4/3/14
גיבוש צוות אחזקה:
יגובש נוהל ,שיטת הפעלה לרבות המלצות לאנשים  -לצוות אחזקה.
באחריות אדית ונועם  -תאריך יעד להצגת מסמך לוועד  -ליום .4/3/14
ועדת תקשורת:
דלית סוקרת את עבודת ועדת תקשורת.
הערכה כי אתר האינטרנט יעלה לאוויר בעוד כחודש וחצי .ישלחו הצעות מחיר לבניית אתר
ובהתאם יוחלט על תקציב לבניית אתר.
באחריות דלית – אפיון והצעות מחיר לבניית אתר והצגת הפרטים לוועד עד ליום .16/2/14
באחריות כל יו"ר ועדה להעביר לדלית מה מבקשת הוועדה לפרסם באתר – עד ליום
.16/2/14

עדכון ועדת כספים:
הוחלט פה אחד :
 .1האחריות לגביית מיסי ועד מקומי תועבר למועצה האזורית חבל מודיעין ,והמיסים יגבו על
ידי מחלקת גבייה של המועצה.
גביית חובות עבר )כ 180-אש"ח( ותשלום עבור חודשים ינואר-פברואר  2014יישארו באחריות
הוועד המקומי.
באחריות ניר – העברת ההחלטה למועצה לאישור המליאה – עד ליום .12.2.14
 .2נכנס פגישה עם וועד אגודה לצורך דיון בתשלום על שירותי המזכירות ,אשר הועלה לפני
כחמישה חודשים מ ₪ 7,500-ל.₪ 10,000-
באחריות איתי לקבוע פגישה עד ליום .13.2.14
עדכון ועדת פיתוח:
עדכון סטאטוס עבודות .גן הילדים שנבנה ככל הנראה יהיה מוכן בספטמבר .2014
סככת גן השעשועים תשוקם.
עדכון ועדת ביטחון:
עובד סוקר את פעילות הוועדה.
הוחלט ברוב של 4-כנגד אחד:
הוועד המקומי החליט להפעיל את חוק העזר של המועצה האזורית חבל מודיעין ,להפעלת
השמירה במושב .הגבייה תהיה דרך המועצה האזורית חבל מודיעין.
באחריות עובד למנות  3אנשים שיהוו את "רשות השמירה".
באחריות ניר לבחון משמעות תקציבית של החוק.
ועדת חינוך:
אדית מעדכנת כי מספרי הילדים לשנה הבאה 21 :לגן חובה 20 ,לטרום חובה )מתוכם  1ילד
חוץ( 12 ,בשקד )מתוכם  1ילד חוץ(.
יש לשלוח מכתב למועצה כי אנו מבקשים לא לרשום ילדים מיישובים סמוכים לגנים של
המושב.
באחריות אדית לנסח מכתב בשם הוועד.
חתימות לאישור הפרוטוקול:
איתי שחורי______________ :

עובד אליעז______________ :
דלית מנחם ______________ :
אדית בוהם ______________ :
ניר גנצ'רסקי ______________ :

