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פרוטוקול

סיכום של ישיבת וועד מנהל מס'  7/2016מתאריך  41ליוני 6142
ישיבה מס'  1של הוועד הנבחר הנוכחי.
משתתפים :אסף ,עוזי ,ערן,יאיר  ,אירית ,טל
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אישור פרוטוקול ישיבה מס' /61/
תקציב אגודה  – 611/סקירה של התכנון מול הביצוע .
ענף הנוי -עוזי קיבל מעדה את רשימת תחומי הטיפול .התקיים דיון עקרוני לגבי הנושא,
חוברו היבטי פתרונות של המועצה לדיון.
התנעת הקמת הפארקים בהרחבה  +שביל הצרצרים -הנושא עצמו תקוע כבר כשנתיים,
הוועד שם לעצמו למטרה להאיץ ולהניע מהלך הטיפול בנושא ללא דיחוי נוסף לרווחת
הציבור.
בריכת השחייה -נדונו שעות הפתיחה של הבריכה במטרה להתאימן לכמות המתרחצים
בפועל..
פגישת אסף ועוזי עם הנהלת המועצה ,עדכון
איוש תפקידים בוועדות -
 .7.4וועדת הביקורת
הוועדה המוניציפאלית
.7.6
שומר הלילה ביישוב.

החלטות:
.4

אושר פרוטוקול מס  - /61/מהישיבה הקודמת

.6

תקציב האגודה -611/
ישנן כמה בעיות רישומיות בתקציב ובאופן הוצאתו והפקתו.
.6.4
מערכת החינוך נמצאת בגרעון מערכתי של כ  421,111שיח בשנה.
.6.6
התקציב המוניציפאלי של האגודה בזכות של כ  ₪ 34,111לשנה
.6.3
 .6.1אירית מלווה את תמר פורת במטרה לשכלל את דרכי הדיווח והמעקב.
 .6.5יעשה מעקב צמוד אל מול האפשרויות לצמצום גירעונות ומתוך מטרה להצליח
לאזן מהר את המערכת.
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ענף הנוי -התקיים דיון ראשוני בנושא הנוי .יש צורך ללמוד את החלופות הקיימות
האפשריות .הנושא בעיקר מצריך השקעה גדולה יותר של תשומות הועד בפני היישוב,
הנושא יבחן שוב בהכנת התקציב לשנת .6147

.1

בריכת השחייה -נדונו שעות הפתיחה של הבריכה במטרה להתאימן לצרכים של מירב
הציבור .עוזי ייפגש עם איציק מלול,האחראי על הבריכה ,במטרה לגבש חלופות תוך
ניסיון להתאימן למירב הבקשות של הציבור.
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פארק ושביל גישה  -הוועד מתכוון לקדם באופן מזורז טיפול בעניינים הבאים:
הקמת פארק בהרחבה (מגרש  )315טיפול בפארק הרחבה שלב ג' (מגרש )313
.5.4
קידום "שביל הצרצרים" (שביל הגישה לפי תב"ע ממבני החינוך לכיוון מרכז
.5.6
ההרחבה (עובר ליד משק החי הישן).
טיפול בשבילים מחברים חסרים (בית שליי לכיוון בית בקון מזור).
.5.3
טיפול בשביל  8משתלב (בית גור לכיוון בית חיון)
.5.1
הוועד נתן אישורו (ברוב קולות וללא מתנגדים) להתנעה ולהקמת הפארק על כלל
המשמעויות הקשורות.
ייצא באופן מידי מסמך המאשר התנעת התהליך (התנעת מכרז קבלנים ותחילת
.2.4
עבודות)
 .2.6יעשה תהליך פנים קהילתי שיכלול:
הוצאת תוכניות העבודה של שלושת המתחמים לעיל לעיונו של הציבור.
.2.6.4
כינוס אסיפה לליבון והסבר המשמעויות והתוכניות (בנוכחות אדריכלית
.2.6.6
הנוף ,המתכננת) - .הכוונה לאשר את התוכניות בהקדם האפשרי ולכן
אנו ננסה להימנע משינויים ,אך יחד עם זאת אם יעלו דרישות מהותיות
לשינוי הם יועברו לרשות הוועדה המטפלת לבחינה .צריך לזכור כי כל
שינוי בתוכניות יכול לגרור עיכוב משמעותי נוסף בביצוע וזאת אנו
רוצים למנוע בהינתן העיכוב עד כה..
 .2.6.3יינתן דגש למתקני המשחקים מבחינת תעדוף כספים במקרה של
מגבלות ואילוצים תקציביים.
 .2.6.1תעדוף המשימות בשכונת ההרחבה יעשה על ידי הוועדה המטפלת לאור
אילוצי זמן ותקציבים .
נמסר דיווח מעוזי ואסף על מפגש שהתקיים עם הנהלת המועצה
איוש תפקידים -מכיוון שבהמשך לפרסומים איש לא פנה למלא תפקידים ,הוצע לפנות
באופן יזום לאנשים במטרה לאייש תפקידים :ועדת ביקורת ,וועדה מוניציפאלית.
שומר לילה -השומר סיים את עבודתו בדביר .בימים אלה נכנס לעבודה שומר חדש -
תעשה הגדרה ברורה לגבי שעות עבודתו של השומר .התשלום לשומר יבוצע בהתאם לצו
ההרחבה לשומרים.
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וועד האגודה

