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------------------------------------------------------------------------------------------------------פרוטוקול ועד מקומי מס'80
מיום 20.1.19
נוכחים :אליעזר לנדסמן ,אבי אטיאס ,יעל יעקב ,עומר סובול ,גיא זקר ,רפי תדהר נואית בלטרן,
שלומי לוי ,ניסן כנפי  ,גיה רותם
ועדת ביקורת :ליאור וינקלר ,דני כף ועופר דהן
נושא

אחריות ביצוע

אליעזר פתח :נשתדל להתכנס ללוחות זמנים ,חברי ועדת ביקורת
ברוכים הבאים לועדת ביקורת  ,אנו מחויבים לכללי מנהל תקין .
תעזרו לנו ,ותשמרו עלינו במהלך השנה והשנים הבאות לנהל
מנהל תקין מטרתנו היא לעבוד במשותף .אתם כאן לדאוג
שאנחנו פועלים לפי הכללים  ,להאיר את עינינו ,תזכו מאתינו
לשיתוף פעולה ונשמח לשמוע ולשפר.
אירוע ט"ו בשבט גמלאים היה טקס יפה ומרגש .בו ניתנה ת .יקיר
המושב לבני 80

סלובודיאנסקי :עדכון לגבי אולם הספורט שהתקבל מתקציב טוטו,
מסתבר כי מליאה קודמת אישרה בניה שלו בבית הספר דרור
צמוד לאולם הקיים .צריך להחליט עם עושים משהו בנידון
אליעזר ,נתחיל עכשיו בהצגת תקציב  ,2019יוצגו כאן תקציבים
ויהיה צורך להחליט החלטות קשות ב 1.2.19נצביע על התקציב
שלומי לוי מציג את תקציבי הנהלה וכלליות ,אחזקת מושב ומבני
ציבור.
נקודות לבדיקה שהועלו:
בדיקת הביטוחים של הועד
בדיקת עסקה על מכונת הצילום של הועד
בחינת אופציות גינון הצורכות פחות תחזוקה (דשא סינטטי)
לבדוק הוספת ימי גיזום למכרז גינון
משרד הדתות-פניה אליהם לבדיקה מה ניתן לקבל מהם עבור
שיפוץ בית הכנסת.
גני שעשועים למצוא ספק מיידי.
הקמת ועדת בטיחות(אופציה תחת ועדת קהילה)
אליעזר :מציע לבנות צוות טיפול מול המועצה  .אסור לשכוח שיש
לנו אחריות לתקציב ולמושב .לכל החלטה יש משמעות וצריך
לזכור זאת .השלמת שצ"פ -חשוב שיהיו מתקנים טובים ,שיתנו
מענה נכון לאוכלוסייה .כרגע התכנית שכל מה שקשור לשצ"פ
יבוא מהיזם והמחשבה היא שזה לא יהי חלק מהתקציב.

תקבע פגישה של עמיר ריטוב עם
סלובודיאנסקי ואליעזר
מצורפות מצגות
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ניסן מציג את ועדת תשתיות:
ניסן הציג את ראיית הועדה לתת מענה ליישוב מהיבט הנראות,
תחום הנוגע לכולם.
• פרויקט השצ"פ-ניסן הציג את המרכיבים שיש להשלים
• חשוב לשים שם מתקנים טובים שיהיו איכותים ויתנו
מענה לאוכלוסייה ,לא הזול דווקא ,הזול יכול להיות יקר
בסופו של דבר אם לא יתן מענה (נואית)
• גדר הפרדה על איי תנועה בבוסתן -בעיית בטיחות
(נואית)
גיל רבינוביץ :מעלה את בעיית פינות הגזם ליד בתים של תושבים.
צריך למצוא פתרון  ,אולי ליד בית העלמין משהו סגור.
אליעזר :זה המנדט של ועדת תשתיות לבוא ולהציע פתרון.
ועדת תשתיות תעלה לחשיבה כל נושא :פינות גזם  ,שיתוף עם
האגודה ,טיפול במדרכות .לחשוב על שני כיוונים ראיה מידית
וראיה ארוכת טווח .לאורך  5שנים.
כניסה למושב -שלט בכניסה ,ראה מצגת רעיונות
• עלתה אופציה לבדיקה של מבנה המקלט אולי ניתן לשים
עליו (אבי)
• חשוב לפזר השקעות במושב ,שכל קבוצת אוכלוסייה
תרגיש שנותנים לה (גיא).
• חשוב להגיע להחלטה מה עושים במידה ולא ינתן כסף
ע"י יזמי המרכז המסחרי .האם השצ"פ ישתה את כל
כספינו? (אבי)
• מציע להשקיע במתקנים בודדים ולא במתקן אחד גדול
(אבי)
• עמדות טעינה לניידים לבדוק (אבי)
• מיפוי צורך בכל תחום ,עלות מול תועלת (אבי)
• יש להוציא הודעת שירות מונגש לתושבים שידעו מה
לעשות בכל מצב .חשיבה רב שנתית על מה צריך להוציא
כל דבר ומתי .לגבי צמחיה יש לשאוף לרב שנתי( .אבי)
• עיקר התקציב רב שנתי על בסיס יעדים יש להסתכל
בצורה רחבה יותר על הכל ולערוך בקרה קבועה (עומר)
• צריך לחשוב על גיוס תורמים וקורות הכנסה נוספים.
(עומר)
ניסן :חשוב מאוד להתקדם בעשייה ,צריך לחשוב לטווח
ארוך אבל בנתיים לתת מענה גם ביום יום.
אליעזר :עלו כאן לא מעט רעיונות שניקח כחומר למחשבה.
הנגשה לציבור של הדברים מכל הכיוונים זה המנדט שקיבלנו
מיד עם סיום התקציב נקים צוות לקשר מול המועצה :צריך לעשות
פה עבודה יסודית ,לחפש כספים במועצה.
רשמה  -גיה

מצורפת מצגת תשתיות

לבדוק תמחור גדר הפרדה

בדיקת הנושא מול האגודה
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