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סיכום ישיבת ועד  2/19מתאריך 13/1/19
נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר  ,דוד הקסנר ,מאור גולן ,רועי אקרון ,חיים אלמקיאס ,יורם מוסאי ,רונן
רוזנטל ,נתלי ברלין ,מירי סנדרוב (חלקי לסעיף )1-2
אורחים ומוזמנים :חברי מליאה :פבל שטיין
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
סע'  :1אישור פרוטוקול
סוקרים את הפרוטוקול והמסמך האירגוני שנשלח לכולם ומוכנסים בהם מספר שינויים.
מירי סנדרוב מעלה שוב את נושא בחירת בעלי ההצבעה בוועדת חינוך ונערך דיון בנושא מחודש .מחד
לשמר את החברות שפעילות ומתנדבות לאורך זמן ומאידך לתת גם לחברות חדשות הזדמנות שווה
להיבחר.
החלטה :להגדיל את כמות בעלי זכות ההצבעה בוועדת חינוך ל  .11 -מתוכם  5החברות הוותיקות
ועוד  6חברות חדשות
אושר ברוב קולות ( :חיים מירי ורונן נגד)
החלטה :לאשר את הפרוטוקול והנספח לאחר השינויים
אושר ברוב קולות( .חיים ומירי נגד)
סע'  :2כנס ועדות
הוצגו מטרות ומהלך כנס מתנדבים הצפוי להתקיים ב :17/1/19 -
סדר יום :התכנסות וכיבוד ,ברכות ,חלק עיוני בנושא אופן הפעולה ונהלי הועדות שיעביר המזכיר,
הרצאה מעוררת השראה של ד"ר ציון ברנץ והמשך בשולחנות עגולים לפי הוועדות השונות במטרה
להכיר את החברים בוועדה ,להעלות ציפיות ושאיפות לטווח קצר וארוך.
הובהר כי הפרסום הציבורי הוא כללי כך שגם מי שלא נרשם לקול קורא יכול להגיע וכן שמי שלא יהיה
בערב הזה לא יאבד את מקומו היות והחלק הפורמלי יהיה במועד אחר ,כל ועדה בפני עצמה .שרון
הציגה את הנציגים שילוו כל ועדה וועדה מטעם המועצה או הוועד.
סוכם שכל רפרנט יקבל מראש את רשימת המתנדבים שנענו לקול קורא וכן את הפרטים ליצירת הקשר
עם המלווה מטעם המועצה  /המשרד.
(מירי יצאה)
סעיף : 3תקציב
גזבר הוועד מתאר את הפגישה עם גזבר המועצה בה הוגש תקציב גרעוני הקרוב לסך של  1מש"ח
הבהרנו לגזבר המועצה שאנחנו רוצים לייצר לוועד מקורות הכנסה ולקבל חכה ולא דגים .זו היתה
פגישה ראשונית בפגישה הבאה נרד לפרטים.
נערך דיון קצר בנושא .הועלה על ידי רונן השגה על תקציב חסר של קציר הגזבר ביקש להעביר השגה זו
וכל השגה אחרת אליו לפני הפגישה הבאה עם גזבר המועצה.
סעיף  : 4דיון בנושא הגבעה המזרחית
החלטה :הדיון יערך בדלתיים סגורות
אושר ברוב קולות (חיים מתנגד)
סעיף  :5מכרזים
גזבר הוועד מציע לשנות פורמט .אנחנו נגדיר מה השימוש במבנה והמכרז יהיה על כמה כסף לשימוש
במבנה לצורך שיוגדר.
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הוחלפו דעות שונות בנושא שעיקרן:
 .1אין מספיק 'קופצים' על המבנים גם בפורמט הרגיל.
 .2הניקוד במכרז צריך לשקף גם את הרצון שלא תהיה תחלופה רבה של שוכרים.
 .3מטרתנו לתת שרות לתושב ואין מספיק עסקים נותני שרות מסוג זה.
 .4תחום התיירות נוסה בעבר ולא עבד.
 .5בחוזה השכירות מודגשת אחריות השוכר בבדיקת היתכנות ונושא הרישוי מול מחלקת רישוי עסקים
במועצה.
 .6מתן עדיפות לתושבי הישוב.
 .7כדאי לעבוד בתיאום עם האגודה אשר מקדמת תוכניות במרכז שליד המכולת החדשה.
.8בוועד הקודם עלה נושא הפאב הקהילתי.
 .9נידונה אפשרות למפעיל חיצוני שיערוך מסיבות לצעירים – הנושא ידחה לעת עתה.
 .10נידונה האפשרות לצמצם דמי שכירות ולא להרוויח על עסקים בחודשים הראשונים על מנת לתמוך
בהם.
הוצע שהועדה לפיתוח כלכלי תבנה פרוגרמה לגבי המבנים בהתאם לצרכים ולשיקולים עסקיים.
סוכם :הוועדה לפיתוח כלכלי תגדיר את הצרכים שיקדמו את הישוב והתושבים ,וועדת כספים ומכרזים
תקדם את המכרזים בהתאם.
הועלתה השאלה לגבי דמי השימוש הנגבים עבור המבנים הציבוריים אל מול עלות תפעול.
בישיבה הבאה ידונו דמי השימוש הנגבים עבור מבני ציבור .המזכיר יכין נתונים לגבי עלויות השימוש
במבנים לפעילויות השונות.
סעיף  :6שונות
עלתה הצעה לאשר פרוטוקולים בדואר אלקטרוני.
החלטה  :לאשר פרוטוקולים בדואר אלקטרוני.
אושר ברוב קולות הנוכחים (חיים מתנגד ,מירי לא נמצאת)
ריכוז החלטות:
מסד

נושא לטיפול

נושא

אחריות

תאריך
יעד

.1

ועדת חינוך

.2

כנס ועדות

.3

מכרזים

מיידי

אושר מבנה ועדת חינוך11 :
בעלי זכות הצבעה מהם
חמש חברות ותיקות ועוד
שישה
העברת פרטי מתנדבים

מזכירות

בוצע

שנרשמו לוועדה וכן ואיש
קשר שמלווה את הוועדה
באירוע מתנדבים
הוועדה לפיתוח כלכלי

ועדה לפיתוח

פברואר

תגדיר את הצרכים שיקדמו

עיסקי

19
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את הישוב והתושבים ,וועדת
כספים ומכרזים תקדם את
המכרזים בהתאם.
.4

עלויות שימוש במבנים

יבחן נושא הגביה עבור

לפעילויות

שימוש במבני ציבור

מזכירות

לאירועים פרטיים
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