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 92פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מבוא מודיעים מס' 

 2017 פברואר 01 רביעי יום תאריך:

 נוכחים:

 אלישבע סלומון, יו"ר הוועד .1

 ניצה דוד, חברה .2

 אלנתן גולומב, חבר .3

 מימי וילנסקי, מנהלת וועד מקומי .4

 ושאים :נ

 עדכון שכר .1

 פחי אשפה .2

 מס שמירה .3

 ספריה .4

 צוות צח"י .5

 תמיכה בחוגים .6

 

 והחלטות:דיון 

  מאושר פה אחד. 28פרוטוקול 

  הוצגה תכנית העבודה של המועצה לעבור לפחים מוטמנים. הוחלט לבחור  -פחי אשפה

פחים מוטמנים. יש לוודא כי הפחים הקטנים )שאינם בבעלות המועצה( נותרים  3באופציה של 

דק מול הראל האם כמו כן ייב. תושב / ישוב( לפנותם לפח המרכזי) ואחריות בעלי הפחעל כנם 

 נבחן נפח האשפה הנוכחי מול הפתרון המוצע.

  סוכם כי האחריות תושב למועצה בכפוף לאי קבלת מלוא סכום השמירה לימי החול  -מס שמירה

 מהמועצה. הישוב מתנגד לתשלום השמירה מכספי פיתוח.

 ביתר סוכם כי אלישבע תפנה לאחראית הספריות במועצה כדי לבחון את המקובל  - ספריה

המועצה. כדי למנוע המתנה למענה עד לפגישת הוועד הבאה, הנתונים יועברו ע"י  ייישוב

 יתקיים במייל.אלישבע לחברי הוועד במייל והדיון 
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 דווח כי המועצה משקיעה מאמצים להקמת צוותי צח"י בישובים. סוכם כי אלנתן - צוות צח"י 

יתנדב לצוות לוגיסטיקה וסגן דוברות וניצה תשמש כסגן תחום חינוך לצד רותי כהן. בנוסף, ניצה 

תברר עם חנה שוסטר אילו פונקציות טרם אוישו, ותקבע לכל חבר וועד מהי הפונקציה 

 עבורה מתנדב מתאים.שבאחריותו למצוא 

 

 בשימוש במבנה ציבור מותנית ברישום פתיחת חוג כלשהוא בסבסוד הוועד או  - תמיכה בחוגים

חודשים )וזאת לאחר שיעור ניסיון(. חריגים  6לפחות ל בכתבאנשים אשר יתחייבו  7של מינימום 

מהכלל,באישור הוועדה )במייל או בטלפון(. סוכם לאשר באופן חריג לקבוצת הנינג'יצו שימוש 

וכמובן  9ור לא תעלה על במבנה המועדון ללא עלות כל עוד כמות המשתתפים הכוללת בשיע

 שחלקם יהיו תושבי המושב.

 

 ללא נוכחות מימי וילנסקי( עדכון שכר( 

 סגור

 מימי / אלישבערשמה: 


