פרוטוקול ישיבת ועד – 7/1/14

נוכחים:
אדית בוהם ,נועם קנרש ,איתי שחורי ,דלית מנחם ,עובד אליעז ,גלית רשתי וניר גנצ'רסקי.
נושאים לדיון :
מינוי גזבר:
נבחר ניר גנצ'רסקי ,מספר תעודת זהות .034115311
בחירת מזכיר:
נבחר עובד אליעז ת.ז.____________ .
מינוי בעלי זכויות חתימה על המחאות:
בעלי זכות חתימה יהיו  :איתי שחורי ,מספר תעודת זהות_________ ניר גנצ'רסקי ,מספר
תעודת זהות  ,034115311דלית מנחם ,מספר תעודת זהות_________ ,אדית בוהם ,מספר
תעודת זהות_________.
החלטת הוועד הינה כי ידרשו  2חתימות על כל המחאה .אחת מבין שתי החתימות חייבת
להיות חתימה של יו"ר הוועד ,איתי שחורי ,או של גזבר הוועד ,ניר גנצ'רסקי .החתימה
השנייה תהיה של כל מורשה חתימה נוסף.
החלפת חתימות:
אדית תברר לגבי פתיחת חשבון בנק חדש )עלויות ,עמלות וכו'( .לאחר מכן נחליט אם להחליף
חתימות בחשבון הקיים ,או לחילופין לסגור חשבון קיים ולפתוח חדש.
פגישות עבודה:
בשלושה חודשים הראשונים נפגש בכל יום שלישי ,פעם בשבוע ,בשעה  ,21:00במזכירות
המושב .לאחר מכן ,נושא תדירות הדיונים יועלה לדיון.
מינוי ועדות :
דובר על מנגנון הוועדות ועל העובדה כי יש רשימת מתנדבים .הרעיון הוא שחברי הוועד ישבו
בוועדות כנציגים ולא כיו"רים .נועם יהיה יו"ר ועדת פיתוח וחזות המושב ,וגלית יו"ר ועדת
תרבות.
תקבע פגישת עבודה ראשונה בין כל אחת מן הוועדות לבין חברי הוועד – זאת לצורך תיאום
ציפיות ,עדכון נהלי עבודה ,וברכת הדרך.

מיפוי נתונים שלתושבי המושב:
תנועת הנוער מטפלת באיסוף נתונים אודות תושבי המושב .איתי יעביר לגלית את המידע
שנאסף עד כה וגלית תעדכן בטבלה .בישיבת הוועד הקרובה איתי יעדכן ביחס לפרטים
שאותרו עד אז ,ונבחן את שאלת פרסום הפרטים.
שירותי מזכירות ובעלי תפקידים בשכר :
איתי וניר ילמדו ויבררו את סוגיית בעלי התפקידים במושב ובוועד המקומי.
אתר אינטרנט למושב:
הקמת אתר אטרקטיבי ופעיל – באחריות איתי – עד לסוף חודש ינואר.
תחזוקה מושבית:
תאורה ,תקלות חשמל ומים ,ניקיון ,תחזוקת מתקנים –נדרש סקר תקינות וחפיפה מול
ניסים .יש לבצע סקר זה בהקדם ,ולקבוע מועד גמר .לבקש לדאוג לרשימת ספקים ונותני
שירות דחופים .באחריות איתי ונועם.
צוות חוסן ישובי )צח"י(  +ועדת ביטחון:
באחריות עובד וקובי חסון.
מפתחות למתקני המושב :
איתי ידאג למפתחות של כל מתקני המושב )מקלטים ,מזכירות ,שערים ,גנים ,צהרונים,
מחסנים ,ארונות חשמל ,מוט כדורסל (.
פגישה עם ועד אגודה:
איתי ידבר עם ניסים לגבי נושא שירותי המזכירות ,ולאחר מכן עם עודד .מוסכם כי בשלב זה
נמשיך ב 3-החודשים הבאים את קבלת/רכישת שירותי המזכירות במתכונות הקיימת היום.
לאחר מכן תקבע פגישה עם חברי וועד האגודה לתיאום ציפיות .מטרת הפגישה הינה לפתוח
הליך עבודה מסודר ,לרבות דיון אודות שירותי המזכירות .בישיבה הבאה נדבר על מועד
לפגישה ונושאים לדיון בה.
ט"ו בשבט:
יש פעילות של ביה"ס נחשון של נטיעות במושב – יש הרבה שתילים שהולכים להשתל בפארק
החדש של גן השעשועים.
חתימות לאישור הפרוטוקול:
איתי שחורי______________ :

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

