פרוטוקול ישיבת וועד מקומי בני דרום 06.11.18
נוכחים :מוטי שולץ ,עינת סלמון ,ירון גוטליב ,נתנאל קבלן ,רמי בן ארצי
על סדר היום:
.1
.2
.3
.4

בחירת יו"ר .
סמכויות הוועד המקומי.
זהות בוועדים –כן\לא
בהתאם לסעיפים  2ו:3
 .aבית כנסת נוסף ,מנין ספרדי.
 .bכסאות ושולחנות לבית הכנסת הזמני.
 .cמנהל קהילה
 .dתקציב וביצוע תקציב.
 .eגבית מיסים.
 .fנראות המושב.
 .gמים וגינון.

החלטות:
.1
.2

.3

.4

.5

בחירת יו"ר – נבחר נתנאל קבלן לתקופה זמנית של  3חודשים.
סמכויות הוועד המקומי
 הכנסות – סל מוניציפלי שוטף( לפי מפתח תושבים ותשלום ארנונה ( ,)40\60תקציבי
פיתוח ,מיסי וועד מקומי ,סל דת.
 הוצאות (בעיקר ,אך לא רק) – מתקני ספורט ,נוי ,מים ותאורה.
 בנושא זה הועלה גם:
 oלהיות בקשר עם הרשות כדי לוודא את התקציב לשנת  2019ואת סיווגו.
 oלוודא שכל התושבים – כתובתם בבני דרום.
זהות בוועדים
 מוטי לא מעוניין להיות חבר הנהלת קהילה.
 עינת תדאג להיות בקשר עם חיים פוגל,מנהל הקהילה ,כדי לכנס אסיפה כללית אשר
על סדר יומה בחירת הנהלת קהילה.
בית כנסת נוסף ,מנין ספרדי
 עודכן כי אנו עומדים סמוך להגשה להיתר.
 וועד מקומי לא יכול להיות שותף לנושא תרומות.
 מצוקת בית הכנסת היא לפתחה של כל הקהילה.
 תינתן עדיפות לבניית בית הכנסת מתקציבי הפיתוח.
 בעת הצורך תעלה בקשה למס\אגרה לטובת בניית בית הכנסת ,לאסיפה הכללית
כסאות ושולחנות לבית הכנסת הזמני.
 עקרונית יש נכונות לאשר לאחר ש:
 oיבדק התקציב באחריות רמי.
 oנציג וועדת דת יגיע לישיבה הבאה ( 13.11.18בשעה  ,)20:00יציג את
ההצעות ,יסביר מי אחראי על הציוד שירכש ,כיצד מתכוונים לשמור על תקינותו.
במקרה של אירוע – בעל האירוע יצטרך לדאוג גם לפינוי הציוד והשבתו
למקומו שלם ותקין.

.6
.7

.8
.9
.10

מנהל קהילה.
 נתנאל ישיג את החוזה של מנהל הקהילה.
 לבדוק את הגדרת התפקיד ,וכפי הצורך לעדכן אותה כפי שהוועד הנוכחי רואה לנכון.
תקציב וביצוע תקציב
 נתנאל ידבר עם מנהל הקהילה ויבקש דוח עדכני ל.31.10.18
 התקבלו מאזני בוחן מתיפי .רמי ישב עם תיפי כדי לנתח ולהבין את הדוחות
שהתקבלו.
גבית מיסים  -יעלה לאחר קיום האסיפה הכללית ,על פי סעיף  3לעיל.
נראות המושב  -יעלה לאחר קיום האסיפה הכללית ,על פי סעיף  3לעיל
מים וגינון – ירון ידאג להשיג את מקור החיוב לגינון הציבורי ,את השטחים המחוייבים ואת
התעריף.

רשם :רמי

