פרוטוקול ישיבת ועד מקומי

מספר 4/2019

ישיבת ועד מקומי מתאריך 24.2.19

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

נושאים:

 .1אישור פרוטוקול 27.1.19
 .2אישור פרוטוקול 19..10
 .3אמיר ירון המד"ב ודפנה ארבל הוזמנו לשעה 20:00
 .4קומפוסטרים – ישי גרא הוזמן לשעה 20:30
 .5ביצוע מול תכנון תקציב 2018
 .6הצעת מחיר לריבוד שולי הכבישים במושב
 .7עדכון שיפוץ מרפאה/ספריה/דואר/ארכיב
 .8עדכון משולחנות עגולים
 .9עדכון אתר אינטרנט
עדכון בריכה – ליטל ודוד
.10
שת"פ בעניין פסולת גושית בין ועד מקומי לוועד אגודה
.11
פעילות פוליטית בבית העם
.12
ישיבות פתוחות לציבור
.13
שונות
.14

החלטות:
.1
.2
.3
.4

פרוטוקול  27.1.19אושר ויש לפרסם לתושבים.
פרוטוקול  10.2.19אושר ויש לפרסם לתושבים.
אמיר המד"ב הציג את התוכניות שלו בקן הנוער ע"י מצגת כולל מספר הילדים
בקן .הועד המקומי נתן את ברכתו וביקש לקבל עדכון לעיתים קרובות יותר.
ישי גרא עובד בעמותת יוזמת האנרגיה הטובה .הציג את כל פעילות החברה.
הכוללים :נורות ליבון ,פסולת אורגנית סימפוזיה תעשיתית ,ביו גז ללא חמצון ,גז
בישול ,פנלים סולארים במיוחד לבדואים.

ישי מלווה את הישוב עד ללמידת התהליך וקביעת תושב מלווה לתהליך.
ישי גרא מציע להיכנס לפיילוט שהתחיל בנתיב הל"ה ובצרעה ובכפר אוריה.
הוחלט לקבוע סיור עם נעמה מכפר אוריה ללמוד את התהליך.
 .5ביצוע מול תכנון תקציב  - 2018הוחלט לדחות את הנושא לישיבה הבאה.
 .6ריבוד שולי הכביש – התקבלה הצעת מחיר אחת לבחינת הנושא .הוחלט לבקש
הצעות מחיר נוספות לריבוד שלוי הכביש כולל מצעים ,גריידר ומכבש .הנושא
ידחה עד לקבלת הצעות המחיר.
 .7עדכון שיפוץ מרפאה  -הוחלט לדחות את הדיון לישיבה הבאה ,עד אז יתקבל
מאורית אקרמן אומדן עלויות.
 .8עדכון משולחנות עגולים  -הנושא נדחה לשבוע הבא.
 .9אתר אינטרנט – מאחר ונקבעה פגישת עבודה נוספת בעניין – העדכון ידחה
לישיבה הבאה.
 .10עדכון בריכת שחיה – הוחלט לתת מנדט לדוד וליטל לנהל משא ומתן עם ועד
האגודה להפעלת הבריכה לשנה אחת עם אופציה עד  5שנים .לגייס עוד פעילים
לשיווק הבריכה.
.11שת"פ בעניין פסולת גושית עם האגודה – חזון שהאתר יהיה פתוח  +שומר בשכר
על האתר .דוד מציע להיפגש עם בעלי העסקים לגביית  ₪ 350לחודש דרך האגודה
עבור פינוי פסולת גושית באתר הגושית מבעלי העסקים במטרה לפתוח את האתר
ע"י שומר בשכר ולשלם את שכרו של השומר .הוצע להציע לחתינה .₪ 2000
 .12פעילות פוליטית בבית העם – לאחר בדיקת הנושא נמצא כי אסור לנו להגיד לא
לפעילות פוליטית בבית העם .ולכן אושר לקיים פעילות פוליטית של כל מפלגה
שתבקש בלי יוצא דופן .אסור לפרסם תעמולת בחירות.
 .13ישיבות פתוחות לציבור – מפגש תושבים – הרעיון בישיבת ועד פתוחה :הרשמה
מראש ,לשלוח את השאלות מראש .הרעיון מקובל על כולם .בחודש הקרוב
תתקבל החלטה על פורמט.
 .14א .ישיבה משותפת עם ועד האגודה – לקבוע מועד להרמת כוסית עם ועד האגודה
לפני פסח.
ב .הקמת צוות פינוי שולי הדרכים בישוב – ועדה שתעבור בית בית ולנסות בשיח.
דוד ושמוליק יסיירו במושב בהתאם לכך יערך מיפוי היכן הבעיות.
ג .שצ"פ ליד המכולת – דוד יבדוק עם שמוליק כהן וחיים דקל להכשיר את
הקרקע לחניות נוספות למכולת.
ד .לקבל הצעות מחיר לגידור המרפאה לשימור – לבקש מצחי דוגמאות.

_________________

אסנת ורטמן  -יו"ר ו .מקומי

________________
חותמת ועד מקומי

