פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום  7יוני 2016
נוכחים :גל פאר יו"ר ,יורם לרנר ,ערן אבנון ,יעל מוסינזון ,חיים ליברנט ,דני להב ,הדיה שור– שוסטר.
אורחים :אבי מג'ר – רואה חשבון
ועדת בטחון – איתן להב ,אביב ינקוביץ ,אילן כץ ,אבישי אברמסון ,יוסי סנדר.
 .1אישור פרוטוקול 7.6.16
אושר פה אחד.
 .2הצגת ואישור דוחות  – 2015אבי מג'ר
אבי מג'ר הציג בפני הועד המקומי את הדוחות לשנת .2015
הוועד אישר את הדוחות לשנת .2015
 .3ועדת בטחון
חברי ועדת בטחון הביעו את תחושותיהם שבמשך השנה וחצי בהם הם פועלים בהתנדבות
יו"ר ועדת בטחון וחברי הועד המקומי אינם מתייחסים להמלצותיהם ולבקשותיהם ,ישנה
הרגשה של חוסר אמון בהם.
דברי הוועד המקומי:
הוועד מעריך מאד את פעילות חברי ועדת הבטחון ,נושאים הקשורים לבטחון עולים על שולחן
הוועד מדי פעם כאשר יו"ר ועדת בטחון מבקש לדון בהם .חשוב להבין כי
ועדת הבטחון היא ועדה ממליצה והוועד המקומי הוא הגוף שמחליט האם לפעול לפי המלצת
חברי ועדת בטחון או לא .לאור תחושת חברי ועדת בטחון כי חלק מהנושאים בהם טיפלו ,לא
עלו לדיון מעמיק בוועד המקומי ,ומאחר ולאחרונה עזבו שני יו"ר ועדת בטחון,
אנו נעבור על סיכומי הפגישות שנעשו עם חברי ועדת הבטחון .לאחר לימוד החומר תתקיים
פגישה נוספת עם חברי ועדת בטחון.
 .4תכנית פיתוח בית עלמין בשיתוף עם ועד אגודה
קיימת תכנית אדריכלית לשדרוג בית העלמין .ועד האגודה פנה לוועד המקומי בבקשה לשיתוף
פעולה לביצוע התכנית .ועד האגודה מבקש השתתפות של כ ₪ 50,000 -מהוועד המקומי
ושאר הסכום ועד אגודה מגייס מתרומות תושבים.
החלטה:
לפני אישור התקציב:
א .הוועד רוצה להיפגש עם האדריכלית להסבר על התכנית.
ב .לשתף את התושבים ולשאול את דעתם בנושא.
ג .לבדוק מקור תקציבי לכך.
 .5שדרוג תאורת רחוב
התקיים דיון לגבי החלפת תאורת הרחובות לתאורת לדים ,תאורת לדים חוסכת בעליות
החשמל ובעלת אורך חיים ארוך יותר.
נלקחו כמה הצעות מחיר .בשיתוף פעולה עם יוסי סופר ,תושב המושב ,נערכת בדיקה כלכלית
לנושא כאשר הקו המנחה הוא מימון ההשקעה באמצעות הלוואה אשר תוחזר מהחסכון בעלות
החשמל.
החלטה:
הועד החליט לבחון החלפת תאורת הרחובות לתאורת לדים ,יעשה חישוב עלויות וחישוב של
לקיחת הלוואה מהמועצה על ביצוע העבודה והחזרת ההלוואה מהחיסכון בחשמל תוך
התחשבות בכל הפרמטרים הרלוונטים כולל תחזוקת מערכת החשמל.
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 .6חידוש אתר אינטרנט
התקבלה הצעה לשדרוג אתר האינטרנט .הוחלט לפנות למציע כדי לברר מהם הערכים
המוספים בשדרוג האתר.
 .7עבודת נוער בקיץ
הוועד המקומי בוחן אפשרות העסקת בני נוער מעל גיל  14לתקופה מסויימת במהלך חופשת
הקיץ בתשלום.
לפרוייקט מספר מטרות אשר העיקריות שבהן :מתן תעסוקה לבני הנוער בתחום המושב,
שיפור פני המושב וחיבור בין הנוער למושב.
מדובר על עבודות אחזקה שוטפת כגון :צביעה ,ניקיון וכו'.
יש למצוא אחראי שיפקח על הנוער בזמן העבודות.
 .8דיווח חברי וועד
ערן – נערכה פגישה עם נציגי הנוער הבוגר י'-יב' ,הנוער טוען שהמד"ב שחר יפה לא מקשיב
להם ,אין ישיבות צוות.
הועברו לשחר הדברים ותתקיים פגישה עם שחר לקבלת תשובות.
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