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פרוטוקול ישיבת ועד מקומי – אפריל 2019
נוכחים :הדס מרזל ,טוקי נפתלי ,אמיר אבידור ,עמית מורשטיין ,דני להב ,תמר צור מנור

גינון וחזות – טוקי
תושבים מוציאים גזם בשילוב פסולת ביתית בכל זמן .יש לטפל בנושא .להוציא מייל הסבר מה
ניתן לזרוק ומתי ושמחודש יוני נתחיל לאכוף .לחדד שגזם חקלאי אנו לא מפנים
גזמנו אוגים סביב המגרש כדורגל
הצעות מחיר לקופסאות חשמל .שיהיו טמונות באדמה בצורה תקנית ובטיחותית.
נסגור את המגרש כדורגל
להזמין שלטים אין כניסה עם בע"ח .לשים בכל שער של גן משחקים.
בחורשה של האקליפטוסים בין קסלר להעוגן בדרך המלך .האגודה תקצה לנו גינת מאכל

בטחון  -דני
תקציב ₪310,000
עדכון תקציב מתחילת השנה נשאר  ₪ 210,000עד סוף השנה
תקציב הביטחון מתחלק למספר גורמים:
חברת שמירה –  15,000תשלום חודשי .בודקים אופציה להחלפת חברות ומצלמות.
אמיר אמר שאלי כהן יבוא להסביר מה הוא נותן לנו כמודל אבטחתי .ב 15,500-בחודש 3
שומרים  24שעות ביממה.

ותיקים  -עומר
תקציב שנתי ₪17,000 -

עד כה נוצלו ב ₪ 6,500

טכנולוגיות  -אמיר
תקציב טכנולוגיות  - ₪ 9,000 -לכל פלזמה

תרבות  -תמר
הוצאות עד כה ₪36,000
יריד אומנים
יום הזיכרון


מפיק  -עופר לוט דואג למערכת הגברה ועושה הכל



יש צורך בעזרה להוציא כסאות החוצה

יום עצמאות


הרבה תושבים קנו בצופית במקום פה



יש להעביר לצופית מטפים ,גנרטור ושולחנות מרובעים

www.ganhaim.org.il

יו"ר  -הדס
 3עקרונות לניהול כספי הציבור
.1

חג לאומי שיהיה על חשבוננו  -יום עצמאות לדוגמה

.2

לתכנן אירועים שעונים על כמות גדולה של תושבים :מענה לכמה שכבות גיל ובראשם
הוותיקים שמהווים שיעור גבוה מכלל האוכלוסייה.

.3

לתכנן כמה חלופות להפקה של אירוע :להתמקד בחלופה האקונומית יותר שאינה פוגעת
ברמת האירוע.

ארכיון
סיפור מקומי – אתר אינטרנט
נשות הארכיון הכירו את זה בשדה ורבורג.
האתר – ספר זיכרונות של המושב
אתר אינטרנטי פתוח לכולם
אנו רוצים לקדם את האתר .ערב השקה חגיגי נקבע לתאריך 1.6
אירוע השקה לאתר "סיפור מקומי"


ישיבה סביב שולחנות



הזמנות – לספר על האתר



פרסום ושיווק  -קישור וכתובת לאתר



כיבוד ,מפות ,הגברה ,אקורדיוניסט

תמר תכין עיצוב להזמנה ותקשר את המד"בית

מוזיאון
נשות הארכיון היו בהשתלמויות והבינו שהכתפיים שלהן צרות מידיי והמוזאון צריך להיות גוף עצמאי
יש צורך בצוות היגוי שיגיד מה המטרות ,מי יתפעל ,איך יתפעל ואיך לשלב אותו במושב.
נשלח מכתבים לשמות של תושבים שאנו מציעים להם להיות חלק מצוות היגוי.
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