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9/2019 

 2019 במאי 5' אביום פרוטוקול ישיבת וועד שהתקיימה 

  

 .20:30ונקבעה לשעה  במשרדי הועדהישיבה התקיימה 

  .אלון גור, מנחם אופיר, הדס אדר, גלעד ברודרס, אבשלום כהן   :משתתפים

  .טלי אילני, עינב משה, רן פינקלשטיין  :התנצלו

  .אורלי גלעד, ערן פורת     :נוכחים

  

  :סדר יום

 .אישור פרוטוקול .1

 .בריכה .2

 .רים"בת .3

 .הדס .4

  .שונות .5

  

  : דיון

 .יאושר בישיבה הבאה – אישור פרוטוקול .1

   – בריכה .2

   – בריכה .3

אבשה . בבקשה לעזרה במכירת מנויים,  לוועד) המתפעלת את הבריכה(' מלויס'לפני מספר חודשים פנתה חברת 

למנויים  –עד ינהל את כרטיסי הכניסה הוו: ההצעה שעלתה בפני הוועד. נפגש עם ילית וטל לפני כחודש

, למימוש המהלך). או בכרטיסייה(לתושבים ואורחים על בסיס יומי בכרטיס לכל כניסה (ולמשתמשים מזדמנים 

מניהול מכירת (המהווים את הערכת שווי ההכנסות ', מלויס'ל₪  400,000יעביר הוועד המקומי סכום של 

שהמכירות , ח מפורט העלתה"הפקת דו. האמורות ישארו בידי הוועד כאשר ההכנסות, )'מלויס'הכרטיסים לפי 

שאין תוקע לידי הוועד שמכירות המנויים , מסקנה שעולה גם מכך. בלבד₪  290,000 -בפועל היו בסכום של כ

בתמורה לכך הועד יוכל .  מימון זה אינו אפשרי בתקציב הוועד היום: ח"והמזדמנים לא יגיעו אפילו לממצא בדו

חודשי  4מדובר על . ים אירועים סגורים ללא תשלום במהלך הקיץ ובעיקר במהלך סוף השבוע למנויים בלבדלקי

  . רואים חשיבות בכך שהבריכה תהיה פתוחה ובטוחה לרווחת הציבור. פעילות

למימוש .  הוועד רואה בשיפור הרגשת הביטחון האישי ורווחת כלל התושבים כמטרות חשובות ביותר: החלטה

אירועים 'כ, שתאפשר שכירת הבריכה בסופי השבוע, לבדיקת היתכנות כלכלית' מלויס'יפנה הוועד ל, ה זומטר

תוך שהוא בוחן אפשרות למכירת כרטיסים מוזלים לאותו , המיועדים לתושבי היישוב בלבד ואורחיהם' סגורים

  . האירוע
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  . 'סמלוי'לפי הצעה קונקרטית שתגיש , , אורלי תקיים בדיקה תקציבית

  .בישיבה הבאה יוגדר הסכום אותו סוגרים לטובת פתיחת הבריכה משך מספר שבתות בקיץ

   – רים"תב .4

  .להעביר לחברי הועד. רים לביצוע מיידי"לייצר רשימה של תב

  .באחריות הדס ומנחם. רים למליאה"נציגי הועד ישבו עם נציגי המליאה להעברת התב

 – הדס .5

  . הדס וחן יקיימו ערב חשיפה לצהרון לשנה הבאה. עדכון תקציבי,  2מספר  נכנסה לעבודה –צהרון 

  . מתחמי מיחזור 2יש כסף ל  –פינות מיחזור 

פינת המחזור : כפועל יוצא. צין-בצומת נווה, השניה במתחם של המיטרני, האחת מול בית הכנסת: החלטה

  . תבוטל) מול הבית של קבלו(צין - הדרומית של נווה

  .ם יוחלפו למסגרות עץפינות הגז

  .מבחינת גינון יש כוונה שפורום שתיל יתחילו בשתילה ברחבי היישוב

  . ייצגו את הוועד גלעד ומנחם). 12/05/2019(ביום ראשון , נקבעה פגישה בהנהלת מחוז דרום –סגל המרפאה  - מנחם .6

, חלטה הממשלתית האחרונהועד היישוב יפנה למועצה ולמליאה לפעול לביטול השינוי לרעה בה – הנחות במס .7

  .ומציאת הדרך לשוויון בין הישובים במועצה

 8הרכב הועד יהיה . כרגע יש חבר ועד אחד שפרש והוועד החליט לא לאייש את מקומו – חברות בוועד המקומי .8

  .חברים

   – שונות .9

  . ותרבותמועמדים לתפקיד רכז קהילה  5בשבוע שעבר התקיימו ראיונות עבודה ל  -  רכז קהילה ותרבות •

  . גלעד ינסה לתאם ראיון אישי מול מועמדת נוספת

  .תתקבל מיד בסמוך לכך, בנוגע לאיוש המשרה, החלטת ועדת האיתור

  .אורלי תבדוק אפשרות להשכיר את המשרד הצמוד למשרדי הועד •

  .המדרכות יישארו בקוקטייל אפור - 14כביש  •

מעברי חצייה  2שהביצוע יסתיים המועצה תפעל להוספת לאחר . לא ניתן לעשות שינוי בתוכניות –מעברי חצייה 

  . יש לדאוג להנמכות המדרכות.  נוספים

  .יבדק גם אפשרות של חצובות. לבדוק עלויות של התקנה של פנסים לאורך הגדר חיבור לאוניברסיטה –תאורה 

  .אורלי תדבר עם ברנט בעניין

  .אפרת תשלח לכלל חברי הוועד - ח רבעוני "דו •

  

  

  ורלי גלעדא: רשמה

 


