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נעדר :מוטי שולץ
סדר יום:
 .1בחירת יו"ר
 .2עדכונים ממליאת המועצה בנוכחות גבי סלמון
 .3פתיחת פייסבוק של הקהילה
 .4מימון פרויקט קהילתי מטעם משקי הדרום
 .5מועדון לחברים בני  +18ע"ש אורי ואריאל דוד ז"ל
 .6תקציב ביצוע  2018ותכנון 2019
 .7דיון בהצעת מחיר למצלמות בנוכחות מקסים בוזגלו מועדת ביטחון
החלטות:
מספור
1
2

נושא
בחירת יו"ר
עדכונים ממליאת המועצה בנוכחות
גבי סלמון

תוכן
נתנאל קבלן נבחר ליו"ר ועד האגודה.
גבי סלמון ,נציג המליאה ,עדכן מישיבות מליאת המועצה:
א .בפני המליאה הוצג דו"ח תלונות הציבור לשנת  .2018אין
הרבה תלונות מבני דרום .על התושבים לדעת שבאפשרותם
להתלונן למבקרת המועצה באם הם לא מקבלים
טיפול/התייחסות תוך זמן סביר מהמועצה ועובדיה.
ב .החברה הכלכלית של המועצה מחפשת נציגים חדשים
להנהלה – גבי ייברר באם עדיין יש צורך ,על מנת לפרסם
לתושבים המעוניינים.
ג .המועצה מקדמת את נושא הוספת ספסלים ותאורת רחוב
בשביל בינינו לניר גלים.
ד .המועצה מקדמת את נושא בניית בי"ס נועם.
ה .על מנת להגביר את השקיפות והקשר למועצה ,גבי יעביר
לוועד את סדר היום של ישיבת המליאה ואת הפרוטוקולים של
המליאה ויעדכן בכל מה שקשור אלינו.

הערות

אחריות טיפול
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בקשה לפתיחת פייסבוק רשמי של
הקהילה
מימון פרויקט קהילתי מטעם משקי
הדרום

5

בקשה להקצאת מקום למועדון
לחברים בני  +18ע"ש אורי ואריאל
דוד ז"ל

6

תקציב ביצוע  2018ותכנון 2019

הועד עבר על פרטי התקציב לאחר קבלת תוכניות העבודה מהועדות.
תקציב תכנון  2019אושר .יועבר לאישור האסיפה.

7

דיון בהצעת מחיר למצלמות בנוכחות
מקסים בוזגלו מועדת ביטחון

הדיון בנושא המצלמות נדחה עקב אי הגעתו של מקסים לישיבה.
עם זאת ,הוועד מבקש לבחון את ההסכם מול חברת השמירה וממליץ
לבחון ביצוע של מהלכים לחיזוק הביטחון:
א .סגירת השער האחורי בשעות הלילה ,כך שניתן יהיה להיכנס
ולצאת רק דרך השער הראשי.
ב .הגברת אזור השער הראשי ע"י הוספת תאורה
ג .מעקב ווידוי ביצוע של מטלות השומר

4

רשמה :דנה שנהב
נתנאל קבלן – יו"ר_____________________ :

הועד יבדוק את הנושא.
הועד קיבל עדכון כי התקבלה הצעה ממשקי דרום למימון פעילות
תרומה לקהילת המקום ע"י קהילת המקום .הועלו כמה רעיונות
למימוש .יצא מייל לתושבים לקבלת רעיונות.
לבקשת החברים הפונים ,הנושא ירד מהפרק.

