פרוטוקול ישיבת ועד מקומי

מספר 3/2019

ישיבת ועד מקומי מתאריך 10.2.19

נוכחים -חברי ועד מקומי :אסנת ורטמן – יו"ר ,שמוליק פלוסוף ,ינה נכט ,ישי הורניק,
ליטל פישמן סופרי ,חיים רז ,דוד ויילר
חנה אוחיון – מזכירת הועד המקומי
חגית קרן – מנהלת פרוייקטים

נושאים:

 .1אישור פרוטוקול 27.1.19
 .2שימוש חורג בבית העם
 .3נוהל קבלת דיירים/רוכשים בהרחבה (לבקשת ליטל)
 .4הצעות מחיר לשילוט לעסקים
 .5עדכון משולחנות עגולים
 .6אתר אינטרנט – עדכון
 .7בריכת שחיה – ליטל ודוד
 .8עדכון לגבי גזם – דוד ויילר
 .9עדכון מישיבת חינוך  -אסנת
עדכון לגבי פרוייקט תאורה מועצתי 2019
.10
קומפוסטרים – ישי
.11
צהרונים
.12
המשך העסקת ג'מל
.13
השתלמות ועדים  -הרשמה
.14

החלטות:
 .1מאחר וחברי הועד לא הספיקו לעבור על הפרוטוקול הוחלט להביא את הנושא
לישיבת הועד הבאה.
 .2שימוש חורג בבית העם – לאחר חתימה על הסכם מול ועד האגודה יוחלט אילו
פעילויות יתקיימו בבית העם.
ניתן לפרסם את ההופעה של צופית גרנט ברגע שיגיע אישור מהמועצה לועד
האגודה.
 .3קליטת דיירים חדשים -הוחלט להקים ועדת קליטת דיירים חדשים כדי לאפשר
קליטה מיטבית ביישוב .באחריות ינה וליטל.

ינה תבדוק את החוק לגבי ועדות קבלה לישוב.
 .4הצעות מחיר לשילוט עסקים – התקבלו  3הצעות מחיר.
לפנות לתושבים בעלי העסקים ולעניין אותם בשלט חדש בעלות  .₪ 500ולעדכן כי
השלט הישן שנוטה ליפול יפורק ולא ניתן יהיה להציב שלטים בודדים.
 .5עדכון משולחנות עגולים –התגובות של התושבים היו מאוד חיוביות .התושבים
הרגישו שניתנה להם במה לבוא לידי ביטוי וכי יש להם אוזן קשבת ביישוב.
הוחלט להמשיך את התהליך בפגישה מסכמת של כל המנחים של השולחנות
העגולים ביום ראשון  17.2.19בשעה  20:30בספריה.
אתר אינטרנט – ינה וליטל נפגשו עם אלי משיח (שותף בחברת א.ש .בינה) החברה
זכתה במכרז של המועצה ,המומחיות שלהם היא הקמה ותפעול אתרים של
רשויות מקומיות וישובים .עלות  ₪ 750לחודש ללא עלות הקמה .מתחילים לשלם
לאחר שהאתר עולה לאויר.
במסגרת ההטבה -חצי שנה ראשונה  ₪ 500לחודש.
עלות שנה ראשונה ₪ 7500
משנה שניה .₪ 9000
הוחלט לקבל את הצעתם ולעבוד איתם.
 .6בריכת שחיה – יש פגישה במועצה ביום שני עם ניב ויזל בנושא.
ליטל ודוד מנסים לחזור לרעיון של בריכה קהילתית ,התקיימה פגישה עם גל
קיסר ,גיא צורבל ,ארז שפירא.
דווח כי ועד האגודה משקיע השנה בשיפוץ הבריכה סך כל כ 270-אש"ח.
 .7גזם – דוד מציע לרסק את הגזם ע"י קבלן רסק בתוך החצרות או במקום ריכוז.
אפשר להציע לעמית נגרין מחברת שרון דן השקעות/צחי הגנן לרסק בישוב.
לקבוע פגישה עם עמית נגרין ופגישה נוספת עם צחי הגנן לעניין אותם בנושא.
לקבוע עם נופר שעובדת במועצה אזורית גזר ולברר האם אפשר להשתלב בפיילוט
הריסוק של גזר.
 .8דיווח מועדת חינוך –
א .מסיבת פורים למבוגרים תתקיים בתאריך  21.3.19בסבסוד תקציב חינוך
וגבייה חלקית מהתושבים.
הערת ביניים בנושא הצהרונים – לבקשת ההורים החוגים אינם נחוצים במידה זה
מוזיל את העלות החודשית.
ב .ועדת נוער :יש צורך בהכנת תכנית עבודה שנתית לתנועה .נוכח הנתונים :פחות מ-
 50%מבני הנוער מגיעים לקן ,וכי ההורים אינם מאמינים בקן.
בהתאם לכך יש לבחון השתלבות של יועץ מקצועי לבחינת האתגרים של הקן.
להזמין את יו"ר ועדת נוער פעם בחודש לישיבת הועד לקבלת עדכון.
בהתאם לכך עולה הצורך כי יו"ר ועדות צריכים להיות חברי ועד.
 .9המועצה נמצאת בפרויקט להחלפת כלל גופי התאורה בישוב.
צריך לקחת בחשבון הוספה של תקציב לנושא זה.
להביא את הנושא לישיבה הבאה בעוד שבועיים.

.10קומפוסטרים – מאחר וחברי הועד לא הספיקו לעבור על החומר ,הנושא נדחה
לשבוע הבא.
.11צהרונים – צריך למנות ו .מכרזים לבחון את מכרז הצהרונים .לפנות אל
התושבים :דוד ויילר ,שמוליק פלוסוף ,ינה נכט ,גל קיסר וכרמל הראל גורן.
המחיר המקסימלי הסופי לילד שנקבע במכרז הינו  ₪ 935לחודש ,בהתאם לחוק.
להעביר לגל קיסר את ההסכם עם המכוון לקבל את חוות דעתו.
 .12העסקת ג'מל – הוחלט להפסיק את העסקת ג/מל ע"י הועד המקומי .העבודות
יבוצעו ע"י צחי הגנן כנגד חשבונית לוועד האגודה.
 .13סמינר ועדים – לאחר בדיקת האפשרות במועצה של השתתפות בסמינר ללילה
אחד  ,הוחלט לרשום את החברים ליום השני של הסמינר בתאריך  : 1.4.19אסנת,
ינה ליטל ודוד.

__________________

אסנת ורטמן  -יו"ר ו .מקומי

________________
חותמת ועד מקומי

