פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום  21יולי 2016
נוכחים :גל פאר יו"ר ,יורם לרנר ,ערן אבנון ,חיים ליברנט.
חסרים :דני להב ,הדיה שור– שוסטר ,יעל מוסינזון.
אורחים :ועדת בטחון – איתן להב ,אבישי אברמסון ,יוסי סנדר.
 .1אישור פרוטוקול 7.6.16
אושר פה אחד.
 .2ועדת בטחון הוזמנו לשעה 21:00
בהמשך לישיבת ועדת מקומי  7.6.16הגיעו ועדת בטחון שנית לישיבת ועד והועלו הנושאים הבאים:
א .סמכויות  /אחריות והגדרת תפקיד ועדת בטחון.
ב .תפקידי הסייר – הוצג מסמך הגדרת התפקיד.
א .דיון סייר כפוף מקצועית לוועדת בטחון וכפוף מנהלתית לוועד המקומי.
ב .הוועד המקומי צריך להגדיר מה תפקידו של הסייר ושעות הפעילות שלו.
ג .ועדת בטחון מעוניינת ליצור קשר עם ועד האגודה על מנת לטפל גם במעטפת המחנה.
ד .ועדת בטחון מעוניינת להסדיר את נושא השימוש בציוד צח"י.
 .3מינוי עו"ד לתביעת סנצ'וק בבית הדין לעבודה
הוועד המקומי וחברי הוועד נתבעים ע"י משה סנצ'וק עובד לשעבר בוועד המקומי בשתי תביעות
שונות.
 .1תביעה אזרחית בבית הדין בראשון לציון -עו"ד דניאל בן יצחק ייצג את הוועד המקומי,
עו"ד שלומית ארליך תייצג את חברי הוועד המקומי מטעם חברת הביטוח.
 .2תביעה בבית הדין לענייני עבודה – עו"ד עמית גרוס ייצג את הוועד המקומי.
 .4אישור תנאי העסקת נוער בקיץ
להלן ריכוז תנאי העסקתך במושב גן חיים בקיץ :2016
• יש לחתום על טופס  101ולצרף אישור מרופא המשפחה
• שעות העבודה 8:00-13:00
• במהלך שעות העבודה תהיה/י כפוף/ה למזכירת המושב – נורית חדד
• השכר השעתי הינו  ₪ 21ברוטו
• תאריך תחילת העבודה 24/7/2016
• תאריך סיום העבודה בהתאם לצורך – תוכל/י לבקש לסיים את העבודה בכל עת.
החלטה:
הועד אישר את תנאי העבודה.
 .5בקשת תוהמי להסדרת דרך המלך
אבנר תוהמי פנה לוועד המקומי על הדרך בטיילת ,הדרך משובשת משאיות מפחדות להיכנס ולהוציא
סחורה מכיוון שהמשטחים נופלים.
החלטה:
הוועד המקומי החליט לסדר את הדרך זמנית ,ולא להפוך את הדרך לכביש כדי למנוע מעבר של רכבים
וטרקטורונים
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 .6אישור מינוי חצרן
בתאריך  9.8.16יתחיל באסם חאג' יחיא את עבודות בוועד המקומי בתור החצרן.
 .7חוק עזר לשמירה
בהמשך לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ) (3/2013בדבר חוקי עזר לשירותי שמירה ,אבטלה וסדר ציבורי
ברשויות המקומיות ,חלה החובה לקבוע חוק עזר חדש המסדיר מתן שירותי שמירה וקביעת תעריפי
היטל לכל ישוב וישוב .חוק העזר החדש מתבסס על תכניות שמירה ועלויות כפי שהוגשו ע"י הישובים.
התעריף שהתקבל מתכנית השמירה המותר בחוק הינו  ₪ 7.88למ"ר בלבד.
הוצאות ביטחון במסגרת פעילויות תרבות ,נוער ,ספורט ,חגיגות וכו' יחויבו ישירות מתקציב הפעילות
ואין להעמיסן על התקציב השמירה והביטחון.
החלטה:
הוועד המקומי מאשר מסמך המועצה המצ"ב

הישיבה הבאה תתקיים בתאריך  6.9.16בשעה 20:15
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