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פרוטוקול ועד מקומי מס' 14/02/18 2
חברי ועד נוכחים :אורי ששה – יו"ר ,חיים אלמקיס ,גיל עמל ,מיכאל בלכמן ,דוד הקסנר (מ ,)21:15 -ד"ר
יצחק בן חסיד ,מניה אובולסקי ,מנדי דהן (מ  ,)21:10 -גיל עמל
חברי ועד נעדרים :צחי צימט
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
נוכחים נוספים :ענת סהר שפרן
סעיף  :1אישור פרוטוקול  1מ24/1/18
אורי :עובר על הפרוטוקול מציין את כנס התושבים שיתקיים בראשון ,דיברנו על יום העצמאות סוכם שלא
ניקח את הצעת יותם.
עובר לחלק הסגור ישיבה בנושא תקציב נציג אותה כאן וגם את הסיכום עם נתן .בקשר לבריכה
חן :ליאור יגיע ויציג את הדברים מניסיונו
מנדי נכנס ב21:10 -
אורי :אני מבקש לאשר את הפרוטוקול
החלטה :הפרוטוקול מאושר ברוב קולות הנוכחים .חיים נגד (החלק הסגור)
סעיף  :2פורים
ענת סש :מציגה מצגת  .בחרנו לתת מענה לציבור המסורתי והכללי ביום חמישי .קריאת המגילה תהיה
באולם בית הספר .את המסיבה מלווה ...צפי  250בבית לולה הישן
החלטה :לכל משתתף ינתנו  3שוברי אלכוהול שלא יהיה מרכז האירוע .קוראים לצוות המארגן לחסוך
בהוצאות על אלכוהול.
סעיף  :3יום העצמאות
ענת 70 :שנה למדינתנו  .ביס יסודי יובילו את הפתיחה הם עובדים עלזה יקבלו  30-40דקות
הצעה – 1שולי .ומוסיפה בנוסף תיקח נער די ג'י שיעשה מסיבה
הצעה  -2שרימבה להקה מגניבה מסיבת ריקודים
הצעה  – 3נדחה ע"י הועד
אורי :אולי היום שאחרי יארגנו הגיל הבכיר
ענת :הם יובילו את יום השואה
אורי :ישבתי עם  10נשים ממקימות הישוב והיה לי הרבה נחת ויצא בית קפה קהילתי  .הם יבואו ויפתחו
מי בעד הצעה מספר ?1
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החלטה :הצעה מספר  1נבחרה פה אחד .הפקת האירוע ע"י שולי בתשלום.

סעיף  :5תקציב – עידכון
חן :נפגשנו עם נתן ועם ראש המועצה והגענו לתוצאה הזו (מציג שינויים לאחר קיצוצים של נתן) .לעומת
זאת (מציג הכנסות נוספות מהמועצה) מציין כי תאורת לד מהלוואה שתרד מהחיסכון .המועצה תקצה בין
 100ל K 150לשיפוץ מבני עמידר מקרנות המועצה .המבנים – נתן ואני עובדים על זה שיעברו ואז יתפנה
השכ"ד
דוד :ושאר הבתים למישהו אחר?
חן :כן ישפצו מול גרייס .צריך להיות מבנה ציבור :מרפאה ,בית מרקחת וכו
אורי :בקיצור החזיר K300
חן :נתן טוען שיהיה עידכון תקציב למעלה באפריל ואז יעדכן לנו למעלה
אורי :בקיצור יחזיר הכל.
דוד :לגבי שיפוץ הבריכה?
חן :צריך לאשר מתחזוקה ואז נבקש החזר
אורי :בוא נחכה לאפריל
מיכאל :אולם ספורט מגדיל תקציב
חן :יופעל על ידי רותם
אורי :הטוטו נכנס לבסיס תקציב של המדינה לתרבות .הם הכניסו את קציר להחלטה האחרונה שלהם
בפורמט הנוכחי .משבח את אילן ונתן שעשו עבודה טובה במובן הזה .זה הישג כי היו לנו חילוקי דעות ועל
אף זה הם התאמצו והשיגו את זה .ומקווה שהם יתחילו בקרוב
אורי :מבקש לאשר את התקציב המתוקן
החלטה  :אושר פה אחד

נרשם על ידי :ענת רוט
אושר על ידי :חן רייך

מ.י ,501612436 .ת.ד 5451 .קריית האומנים ,קציר ,מיקוד 3786800

