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 .1410.20.מתאריך  14.12אישור פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה  .1

 .2015תרבות לשנת  הצגת הצעת תקציב .2

מעת לעת פונים תושבים לאגודה בבקשה לצלם מסמכים  – נוהל צילום מסמכים באגודה .3

להגדיר נוהל שונים, לעיתים מדובר במסמכים בודדים ולעיתים במסמכים רבים. יש 

 ברור הנוגע לטיפול בבקשות מסוג זה לרבות עלות השירות לתושב.

בימים אלו סוכם החשבון הסופי של  –המשך גביית תשלום לבריכה מחברי האגודה  .4

פרויקט הבריכה, על פי החלטות קודמות יש לצאת בהמשך גבייה לתושבים של ההפרש 

 שבין הסכום שנגבה לסכום שאושר באסיפה.

האגודה עושה שימוש במספר מבני ציבור כגון: בית המוסיקה,  – בני ציבורהחזקת מ .5

מועדון הסנדביץ, גיציה, מועדון לחבר, חדר חוגים, מחסן תרבות מבני ספורט. החזקת 

יש לקבל  –חלק מהמבנים אינם בשימוש תכוף המבנים כרוכה מטבעה בעלות כספית, 

 ול תועלת(.החלטה לגבי אילו מבנים דרושים לקהילה )עלות מ

, רביב וחצר בימים אלו מסיים גידי את תפקידו כמנהל נוי – החלפת מנהל הנוי וחצר .6

 הרוש נבחר להחליפו. 

 עדכונים. .7

 

 דיון והחלטות:

 

 .20.10.14מתאריך  12.14אושר פרוטוקול ועד הנהלה  .1

הצעת התקציב לשנת ועדת התרבות הציגה את  – 2015הצגת הצעת תקציב תרבות לשנת  .2

, הועד הציגה את החזון שלה לתרבות, את רצונה לשפץ את המועדון לחבר ולהפכו 2015

 למקום מרכזי לתרבות בישוב.

הוחלט כי יש מקום לאפשר לתושבים שאינם חברי קיבוץ  – נוהל צילום מסמכים באגודה .3

ב חשבונם לעשות שימוש במכונת הצילום שבבית המשרדים לצרכיהם הפרטיים תוך חיו

לגבי מקרים שבהם תושבים מבקשים מהאגודה לצלם עבורם מסמכים  –)הוראת הקבע( 

מסמכים, דבר הכרוך בהוצאה  10 –שונים, הוחלט כי כאשר נדרש צילום של למעלה מ 

 כספית ובזמן עבודה,  יש מקום לחייב את התושב בתעריך שיקבע.  

כלשהי לגבי הפסקת שימוש במבנה בטרם קבלת החלטה  הוחלט כי – החזקת מבני ציבור .4

 מבניםהשימוש ביש לקבל נתונים טובים יותר אודות העלות השוטפת של כזה או אחר, 

הסדרת תקינה כגון בטיחות עלות עלות עתידית של תיקון ליקויים,  -)הכנסות והוצאות( 

  האפשרות להגדיל את השימוש של הקהילה במבנים.  -רישיון עסק )ככל שיש צורך(  באש
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הועד הביע תודה גדולה לגידי על מסירותו ותרומתו הרבה לנוי,  –החלפת מנהל הנוי  .5

 לאורך שנים, ואיחל לרביב הרוש בהצלחה בתפקידו.
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