תרבות חינוך ונוער

וועד מקומי מושב יציץ

8058/5/82/

אל :חברי וועדת חינוך תרבות ונוער יציץ.
יו"ר הוועד המקומי מר ניסים שמעוני.
נציג המושב במועצה מר ניסים מימון.
פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך ,תרבות ונוער מושב יציץ 0020/21/

א .כללי:
 .1בתאריך  ,8058/51/יום ג' התקיימה ישיבת וועדת תרבות בנושאים שוטפים
שבתחום אחריותה של הוועדה .הישיבה התקיימה במועדון המושב.
 ./השתתפו בישיבה :ניסים מימון ,תהילה ,אסתי ,שלום בריגה ,אשר דבש ,דקלה
חדד ,תמר וויל (מועצה אזורית גזר).
 .3בישיבה נדונו נושאים עפ"י סדר הדברים שהופץ קודם לכן .כמו כן ,הועלו
נושאים שנוספו במהלך הדיון.

ב .להלן עיקרי הדברים וסיכום כל נושא:
.1

./
.3

.4

./

איה דגני ,מד"ב המושב  -תיאום ציפיות והמשך פעילותה.
א .סוכם כי תתבצע שיחת תיאום ציפיות להמשך תפקודה של איה במושב.
אחריות -אסתי ,תמר וויל
ב .תקציב הנדרש לפעילות הנוער מהוועד המקומי ע"י איה יבוצע באישור של
ניסים מימון ואסתי.
אחריות -איה ,ניסים ,אסתי
ג .איה מחויבת לכל החלטות שמתקבלות בישיבות הוועד.
אחריות – איה דגני
בעיות משמעת של בני נוער במושב.
א .כל עבירת משמעת תדווח למשטרה ישירות.
גני שעשועים – תיקון ליקויים.
א .תיקון ליקויים בגני שעשועים ,לסגור מול ניסים שמעוני.
(אחריות אורן קדוש – דחוף!)
תכנון אירועים קרובים –אירוע שבועות:
א .באופן כללי מתוכנן מתנפחים  +ג'ימבורי לילדים במושב.
ב .יש לסגור מול איה תוכן האירוע ,תקציב נדרש ,תאריך ופרטים לפרסום.
אחריות אסתי.
ג .כל סגירת תקציב מול שמעוני דרך ניסים מימון.
עדכון חברי הוועדה והבהרת תחומי אחריות בין חברי הוועדה :
כל חברי הוועדה פועלים בהתנדבות ,כרגע למרות שישנם חברים שרוצים לעזוב הדבר לא
אפשרי ולכן ימשיכו להיות בוועד ,ניסים מימון מתחייב לרתום חברים חדשים להתנדב ,עד
אז יש להקפיד על תחומי האחריות והמשימות שנקבעו.
א .תהילה אלימלך –נוספה לוועד ,אחראית על אירועים למבוגרים וחוג לריקודי בטן.
ב .שלום בריגה – נוסף לוועד ,אחראי מועדון ומסייע לאיה בבעיות משמעת.
ג .ניסים מימון – אחראי תקציב אירועים ותרבות מול שמעוני ,סיוע מול המועצה.
ד .אסתי – עבודה שוטפת עם איה ופעילות אחה"צ והצגות.

 .6שימוש באתר המושב:
האתר הוקם לרווחת התושבים וקידום המושב ,יש להעביר תכנים לפרסום בכלל התחומים
כמו כן לעודד את השימוש באתר.
(אחריות כולם)

מושב יציץ ,מקום שכיף לגור בו.
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 .7שינוי תקנון מועדון:
א .נקבע בעבר כי לאירוע "גדול" (חינה וכו') ייגבה  ₪ 1000ולאירוע קטן ,₪ 400
הועלו תלונות ע"י התושבים כי הסכום שנקבע הינו גבוה.
ב .בישיבה סוכם כי /00ש"ח ייגבה עבור אירוע "קטן" (עד  )/0:00ואירוע "גדול"
(עד  )/3:00יישאר  .₪ 1000לגבי העירבון נשאר אותו דבר (צ'ק בטחון של 1000
.)₪
 .0קופת תרבות – "קופה קטנה":
מקורות לקופה זו הינם מהסכומים הסמליים שנגבים מהתושבים בפעילויות התרבות
השונות ,הקופה נועדה להשלים תקציב לפעילויות תרבות ולאפשר גמישות לחברי הוועדה.
בתחילת כל ישיבה יוצג סכום הקופה קטנה ויאושרו ההוצאות ממנה ע"י הוועדה.
סכום הקופה נכון לעכשיו הוא.₪1118 :
הוצאות שוטפות שאושרו בישיבה לאחראי מועדון –  188ש"ח

ג .סיכום מצב קופה קטנה (.₪ 1310 – )0020/21/
ד .טיפולכם2בברכה.
אשר

דבש

בשם חברי הוועדה

מושב יציץ ,מקום שכיף לגור בו.
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