פרוטוקול ישיבת ועד מס'  30/2017מיום 19.12.17

הוועדה:

וועד ההנהלה

נכחו:

יו"ר -אילנית גוהר ,אוקי אלה ,דני בוגטירוב ,אדם ריבובסקי

חסרים:

פיני זלייט ,אבי זרחי

מוזמנים:

אדם ריבובסקי -עוזר ראש המועצה ,ועד בית הכנסת ,שיקו ברדוב

מיקום הישיבה:

מזכירות הישוב

נושא
.1

אישור פרוטוקול
קודם

.2

רשם :עטרה כהן

תמצית הדיון

המלצה
פרוטוקול מאושר לפרסום

עוברים על הפרוטוקול

באחריות/
הערות
עטרה

לו"ז
20.12.17

פרוטוקול נחתם ומאושר
שיקו מציג שלוש אפשרויות
לניהול בית הכנסת-
.1הקמת עמותה על כל
המשתמע מכך

פגישה עם ועד בית
הכנסת -בחלק זה
נכחו נציגי ועד בית
הכנסת -אליקים
ציקורל ,שמעון זדה
ועידן ויינשטין וכן
שיקו ברדוב

מתאריך19.12.17 :

 .2תקציב בית הכנסת יתנהל
תחת התקציב של הישוב
כאשר כל ההכנסות
וההוצאות יעברו דרך הישוב
 .3בית הכנסת ינהל את
התקציב והישוב ייסע
בתחזוקה וניקיון .בקשה
נוספת של ועד בית הכנסת-
שהישוב ישתתף בסעודה אשר
נערכת בשמחת תורה.

בתאום עם עטרה בלבד ,ומראש
הועד נותן את הסכמתו כי
ישראל ייסע במסגרת
האפשרויות העומדות בפני
הישוב ובכפוך לתוכנית העבודה
שלו בהחלפת נורות וכד' ,לכל
היותר עד שעת עבודה שבועית
אחת.

עטרה

21.12.17

יובהר כי הישוב אינו משתתף
בעלויות חומרים ככל שיהיו.
ניקיון -הישוב יקצה מנקה
לטובת העניין פעמיים בשבוע-
יום ראשון 14:00-15:00
יום חמישי 14:00-15:00
אין באפשרות הישוב להשתתף
בהוצאות אוכל.
המשך הפעילות לפי הסיכום
הנ"ל יבחן לאחר ניסיון של
חודשיים ועמידת הצדדים
בסיכומים הנ"ל

.3

השתלמויות עובדים

פורסמה חוברת השתלמויות
של המתנ"ס ,הועד דן בכמה
ימי השתלמות ישתתפו
העובדים .לשאלת הועד אדם
ריבובסקי מציין שהמועצה
תומכת בהשתתפות העובדים
בכל ההשתלמויות והוא לא
מכיר ישובים בהם ישנה

1

עטרה תכין תוכנית השתלמויות
רלוונטית לכל עובד ,התוכנית
תכלול פירוט ימים ,עלויות
ונושאים ותגיש לועד

עטרה

24.12.17

הגבלה או בקשת השתתפות
כספית מהעובדים.
.4

עטרה תשיב לו בכתב ,כל מה
שניתן לבצע במסגרת תחזוקה
שוטפת לבצע.

איציק פנה בבקשה בכתב
לטיפול במספר נושאים
ברחוב ההדס.
דיון בפנייתו של
איציק מזון

.5

דיון בבקשתו של
תושב ישוב

.6

מכולת

עטרה

21.12.17

מדרכה -לא מאושר,
גינון -יוחלט יחד עם אוקי רפרנט
גינון ,השטח הגדול בשלב ראשון
ינוקה ע"י הגנן ואח"כ יוחלט
איך לטפל בו.
תושב הישוב מבקש להקים
חוות גז באזור התעשייה.
לבקשת הועד הוצג דוח
סיכונים

הנושא הינו נושא רציני ביותר,
הועד ממשיך לדון בהיבטים
אסטרטגיים ,קהילתיים,
משפטיים וכד'.

עטרה –
להמשך דיון
בישיבה
הבאה

24.12.17

בסיום הקול קורא הוגשה
הצעה אחת .המציע מבקש
לשכור את המבנה ל  10שנים.
הוועד רואה חשיבות גדולה
בניהול מכולת בישוב,
ושכירות לטווח רחוק תאפשר
יציבות.

הצעה -לתת שכירות ל  5שנים
ואופציה ל  5שנים נוספות .חשוב
שבחוזה תהיה אפשרות להוציא

עטרה

25.12.17

את השוכר במקרה של הפרת
חוזה
נערכה הצבעה-
אילנית ודני -בעד
אוקי -נגד

.7

בקשתו של תושב
ישוב לתשלום עבור
עדות

.8
חובות וזכויות של
ילדים ממשיכים

התושב יצטרך לתת עדות
במסגרת המשפט של ארמוזה
וביקש תשלום עבור עדותו

לא ניתן לחרוג מתעריפי בית
משפט ,פן ישתמע שהעדות
נקנתה.

עטרה

26.12.17

כיום יש מצב בעייתי בו ילדים
אשר נהיים חברים באגודה
מקבלים זכויות הצבעה אך
אינם שותפים בחובות כגון
מיסים

להמשך דיון בישיבה הבאה

עטרה

24.12.17

2

