ועד מקומי מדרשת בן  -גוריון
ת.ד  184מדרשת בן גוריון מיקוד 84990
טלפון 08-6532124 :פקס08-6532189 :
דוא"לvaad@mbg.org.il :

מדרשת בן גוריון  -ישוב קהילתי ברמת הנגב
2/2015
פרוטוקול ישיבת וועד שהתקיימה ב  20בינואר  2015כט' בטבת תשע"ה
הישיבה התקיימה במשרדי הוועד ,נקבעה לשעה  21:00ונפתחה בזמן.
משתתפים – חברי הועד הנבחר :אבי עטר ,מיכל ארנון ,דובי רול ,רחל גור
נוכחים – מזכירת/גזברית היישוב -אורלי שריר,
סדר יום:
 .1אישור פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ב 15/1
 .2עדכון בנושא מפגשים עם אופיר צימרינג
 .3עדכון בנושא פיצול דירות.
 .4עדכון בנושא ספרייה.
 .5ארובות מעשנות.
 .6אירוע תיכון תצפיות כוכבים.
 .7שינוי הגדרת תפקיד אפרת.
 .8שכר מינימום.
 .9אישור הוצאות אורלי.
דיון:
 .1פרוטוקול ישיבת ועד מיום  15/1/2015אושר פה אחד.
 .2פגישות עם אופיר  -אבי מעדכן כי עלה צורך לשוב ולקיים מפגשים עם אופיר צימרינג ליצירת סביבת עבודה
חיובית של חברי הועד .המטרה היא להגדיר בתהליך את המבנה הארגוני של הועד ,הגדרת תפקידים ,חלוקת עבודה,
תקשורת ,דרכי קבלת החלטות ,תוכניות עבודה ועוד .הפגישות יתקיימו אחת לשבועיים בימי א' למעט המפגש הקרוב
שיתקיים ביום שני.
אורלי תשלח זימונים למפגשים ,נוכחותכם חשובה.
 .3פיצול דירות  -אבי ואורלי קיימו פגישה עם נירה פולקמן לגבי תלונות חוזרות שלה בעניין הבית של זמיר בו גרים 4
דיירים שונים .התקיימה פגישה בנושא במועצה בנוכחות אבי להם  -עו"ד ,שירה מוריוסף  -מהנדסת המועצה ,דוד
כהן  -מחלקת רישוי אבי ואורלי .בפגישה אבי להם אמר כי מתקיימת חקירה בנושא הבית של זמיר והמועצה לאחר
איסוף הראיות תחליט אם להגיש תביעה נגד הבעלים .יש בעיה שהמועצה נתנה היתר ל  4 -הכנות למטבחים ו 4 -
הכנות לשירותים לצורך העניין זמיר בנה לפי ההיתר שניתן לו.
אורלי תבקש מהמועצה מכתב עמדה לגבי דירה נוספת לכל יחידה.
 .4ספרייה  -התקיימה פגישה בה נכחו ערן דורון  -מנהל מחלקת חינוך וקהילה ,שוקי נבון  -מנהל כוח אדם בתאגיד,
רונן גנץ  -מנהל כספים בתאגיד ,אבי ואורלי בנושא .לאחר הפגישה יצא מכתב סיכום שבו נכתב כי ניהול הספרייה
עובר לידי הועד 50 .אש"ח יועבר מהתאגיד לועד 20 ,אש"ח יועברו מהמועצה לועד והועד יתקצב את הספרייה ב 20
אש"ח נוספים .המועצה הוציאה מכרז לה נענו  3אנשים מהיישוב .לאחר כניסת מנכ"ל התאגיד אורי דיסטניק
לתפקידו האמירה השתנתה והתאגיד חזר בו מההבנות .אורי דיסטניק קיים בירור עם מנהלי המחלקות נקבעה
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ישיבה ליום חמישי  22/1על מנת לקבל החלטות בנושא )נשלח עדכון לאחר מכן( .הספרייה אמורה לשרת גם את
הקהילה וגם את מוסדות החינוך השונים ביישוב.
בחודש ינואר מתוך הבנה שהספרייה צריכה להיות פתוחה ליאת החלה לפתוח אותה באופן קבוע ומסודר.
 .5ארובות מעשנות  -המועצה תחל באכיפת התקנון בנווה צין לגבי המצאותן של ארובות מעשנות .נמליץ לדוד כהן -
מחלקת הנדסה רישוי שיאכוף גם את גובה הארובות בשכונות נווה בוקר.
 .6תצפית כוכבים  -התיכון לחינוך סביבתי מקיים הפנינג בנושא תצפית כוכבים ביום א'  25/1מהשעה  20:00ל 22:00
נתבקשנו לכבות חלק מהאורות של שכונות נווה צין  -הוחלט לאשר בקשה זו.
 .7שינוי הגדרת תפקיד לאפרת  -אפרת עובדת ב  3/4משרה תפקידה שונה ומוגדרת כרכזת כספים על כל המשתמע
מזה גבייה כללית ,רישום ועדכון התקציב ,תשלום לספקים גביית תשלומי מים ועוד ...מכוון שתקציב היישוב גדל
ואיתו מספר התושבים ומתוך ראייה שהתפקיד מצריך משרה מלאה הוחלט כי אפרת תעלה ל  100%משרה .בעוד 6- 4
חודשים תתקיים בחינה מחדש של המשכורת.
 .8שכר מינימום  -חוק שכר המינימום אושר בכנסת ויש להיערך לעניין מבחינה תקציבית בעיקר בגני הילדים .דובי
יחד עם סיגלית והצל"ח יעדכנו את ההורים על הרצון להעלות את שכר הלימוד בגנים לאור החוק החדש.
בנוסף תקבע פגישה עם דובי ,סיגלית ואורלי לבקש ממחלקת חינוך עזרה תקציבית בהסעות המטפלות.
 .9אישור הוצאות לאורלי  -אושר הוצאות נסיעה רטרואקטיבית כנגד דוח נסיעות .אושר מעתה לפי דוח נסיעות
חודשי לפי תעריף שיתקבל מהמועצה.

רשמה :אורלי שריר

