בס"ד
פרוטוקול ישיבת וועד מקומי בני דרום 08.01.19
נוכחים :עינת סלמון ,ירון גוטליב ,נתנאל קבלן ,מוטי שולץ ,רמי בן ארצי
הוזמנו רינת טל – מנהלת מרכז צעירים .שרית ארפלד ונחמה ברבירו – נציגי בני דרום במליאת המתנ"ס
על סדר היום:
מנהל קהילה
סקירת תקציבים,
תוכניות ראשי וועדות?
חשבוניות לאישור( .תא מנהל קהילה)
דוחות כספיים  2017לחתימה (לוודא שנחתמו)
יעדים לשנת  ,2019על פי המצגת( .לשלב מועדון נוער)
תיאום פגישה עם צוות כספים – כדי לסנכרן את ההחלטה לגבי העברת סל מוניצפלי למועצה.
קול קורא משרד תחבורה
שחבק.
מורשי חתימה.
העברת סכום של  150,000ש"ח מתב"ר פיתוח כללי לתב"ר בית כנסת.
העברת סכום של  100,000ש"ח מחשבון העוש לחשבון פקדון\מקמ.
סיום יחסי עוב ד -מעביד רשמי חיים פוגל
דיון והחלטות:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

בתחילת הישיבה הציגה רינת את מרכז הצעירים ההולך ומתהווה במועצה ,לשכבת הגיל  .18-40התקציב בעיקרו
מהמשרד לשיוויון חברתי .ממליצה מאוד לעבוד יחד איתה כדי לקדם פרוייקטים אצלנו ,וכדי שתושבי בני דרום
יוכלו ליהנות מפעילות המרכז.
התקיימה שיחה עם שרית ונחמה לגבי אופי הנציגות במתנס והמשמעויות האופרטיביות .עלה גם נושא וועדת
חינוך .לדברי נחמה ,אין מענה ראוי לשכבת הגיל ד-ח.
חיים פוגל – רמי דואג להוציא מכתב רשמי.
מנהל קהילה –
 oנהיה גמישים עותר בשעות .אך חייב להיות לפחות יום אחד קבוע בבני דרום.
 oיש  4מועמדים .נתנאל יזמן לריאיון ב.15.1.19
 oתהיה היערכות לראיונות.
סקירת תקציב -הוצג ביצוע כמעט מלא של  .2018יש הוצאות שעדיין לא רשומות .עד סוף ינואר יושלמו כל
ההוצאות .ואז נעבוד על עריכה ודיווח של ביצוע התקציב במלואו .הוצגה גם טיוטת תקציב ל 2019ללא מוניצפלי.
מועדון נוער – אין מקום שאפשר להקצות ,ובנוסף הנושא יכול להיות בעייתי .הוצגו מספר רעיונות אלטרנטיבים
לקידום הנושא.
יש לקדם קבלת תוכניות עבודה ותקציב ל 2019מראשי הוועדה.
רמי יקבע פגישה עם תיפי לגבי אישור חשבונות אחרונים  ,2018והעבדוה בפועל ב.2019
דוחות כספיים  – 2017ראובן ועופר חותמים .יש קובץ נוסף שאנו נהיה אחררים לדאוג למלא אותו.
קול קורא משרד התחבורה – עינת בוקת מול אלה במועצה.
שחבק – מקדמים פתיחה רשמית ב.3.2.19
אושר להעביר סכום של  150,000מתבר  640לתבר ( 713בית הכנסת)
אושר לעבוד מול יניב שפיר כדי שיפעל להעברת סכום של  100,000שח לפקדון נזיל.

רשם  :רמי

