בס"ד
פרוטוקול ישיבת וועד מקומי בני דרום 18.12.18
נוכחים :מוטי שולץ ,עינת סלמון ,ירון גוטליב ,נתנאל קבלן ,רמי בן ארצי
הוזמן  -ניסן(גנן חיצוני) לנושא גננות
על סדר היום:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

גנן – ניסן ,בעיקר לשמוע.
סקירת תקציבים ,ועדכון פגישה במועצה.
גזם ופנוי גזם – סגירת הנושא.
מנהל קהילה.
יעדים לשנת .2019
התארגנות לתקציב .2019
כסאות שולחנות בית כנסת – מה קורה??
חיוב ראשי מערכות – לוודא שלא משולם לפני שזה נבדק ומאושר על ידינו.
שחבק.
מורשי חתימה.
קול קורא ביכנ – .מעקב
העברת סכום מתב"ר פיתוח כללי לתב"ר בית כנסת.
העברת סכום של  100,000ש"ח מחשבון העוש לחשבון פקדון\מקמ
תוכנית התייעלות תקציבית.

דיון והחלטות:
•

•

גנן – ניסן ,בעיקר לשמוע -.הובהר שיתכן מאוד שנשוא הגינון יעבור למעצה ויא תוציא מכרז.
שמענו סקירה לגבי החברה (דודו אלון) ,נמסרו שמות לקוחות .ניסן הוא מנהל הגינון .מכיר את מושב בני
דרום .לדעתו נדרשים לפחות פעם בשבוע  3עובדים  8שעות (ניתן לפצל זאת אחרת) .נותנים כיסוי מלא
הכולל גיזומים ,כריתות ,ריסוסים ,תיקוני השקיה ,מעקב השקיה ,כיסוח .סוכם שאנו נדאג למפרט שיועבר אליו
כדי לקבל הצעת מחיר.
סקירת תקציבים ,ועדכון פגישה במועצה – רמי מסר דיווח .ועוד נמסר ע"י משה ליבר
 .1קול קורא פרויקטים בטיחותיים בתחבורה – עינת תעבוד מול המועצה כדי לקדם זאת.
 .2חגיגות השבעים – ישתדל לאשר כמה עשרות אלפי ש"ח .ציפי שולץ מטפלת בנושא.
 .3מבקש להיפגש עם ההנהלה – ירון מקדם.

אושר  600ש"ח לטובת ניקיון לאחר איסוף גזם.
נמסר ע"י נתנאל שגדי סימון יגיע לסיור בנושא המגרשים הריקים.
לבדוק שוב נושא של איש תחזוקה מהמועצה.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

גזם ופנוי גזם – לאחר הסיום החשבונות יבואו להנהלה לבדיקה ואישור החשבונות וההתחשבנות.
מנהל קהילה – .יוכן מסמך דרישות תפקיד וכישורים ,באחריות רמי .ניעזר בגורמים עם ניסיון כוועדת תיאור יחד עם
ההנהלה.
יעדים לשנת  – 2019לא נדון
התארגנות לתקציב  – .2019רמי יכין מסמך מעודכן .נתנאל ידאג לפגישה עם דן ממשרד הפנים.
כסאות שולחנות בית כנסת – מה קורה?? – לבדוק עם יאיר קבון.
חיוב ראשי מערכות – לוודא שלא משולם לפני שזה נבדק ומאושר על ידינו -.עמיחי שמר בודק אם העבודה נעשתה.
רמי בודק סבירות עלות.
שחבק -.ממתינים לקבל את המגרש .מוטי מכין שלט הוראות.
מורשי חתימה -.לא נדון.
קול קורא ביכנ – .מעקב – רמי מעדכן שהמועצה החלה במילוי קול קורא ,מי שמטפל במועצה זו אלה שרעבי.
העברת סכום מתב"ר פיתוח כללי לתב"ר בית כנסת – .לא נדון ,נדחה למועד מאוחר יותר.
העברת סכום של  100,000ש"ח מחשבון העוש לחשבון פקדון\מקמ – לא נדון נדחה למועד מאוחר יותר.
תוכנית התייעלות תקציבית – .לא נדון נדחה למועד מאוחר יותר.

רשם  :רמי

