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סיכום פ.ע וועדת תרבות – יו"ר וועד מקומי
כללי:
 .1בתאריך  13/12/11התקיימה פגישת עבודה בין וועדת תרבות לבין יו"ר וועד מקומי מר
ניסים שמעוני.
 .2השתתפו בפגישה -ניסים שמעוני ,ניסים מימון ,שמעון עידן ,אורן קדוש ,אסתי ,אשר
דבש.
 .3להלן נושאים שעלו בפגישה וסיכום הדברים:

א .הסעות לילדים בי"ס גוונים:
.a
.b
.c
.d

הצגת עמדת המושב כפי שסוכמה.
הצגת עיקרי ישיבה עם מר איציק יוחנן ,מנהלת ביה"ס,רפי כהן ומשתתפים
נוספים.
תקציב ליווי חודש ימים למיגור התופעה.
סיכום:
 .iמאושר תקציב זמני של אדם לחודש ליווי עד .₪ 1500
[אחריות וועד מקומי/ניסים שמעוני]
 .iiאיתור אדם מתאים ורתימתו לנושא כולל הסדרת החזרתו הביתה
בסיוע רפי כהן.
[אחריות ניסים מימון]
 .iiiהפצת פלייר/חוזר להורים שכולל את  :הצגת הבעיה ,הדרכים לפתרון,
השתתפות הוועד המקומי במימון הליווי באופן זמני ,היתכנות
להשתתפותם במימון הליווי בעתיד ,קיום וועדות משמעת בית ספרית
להרחקת ילדים מפריעים.
[אחריות שמעון עידן ואסתי]

ב .מועדון תרבות:
.a
.b
.c
.d
.e

מכרז לאחראי מועדון.
סיום שיפוץ.
שו"שים.
תקציב אחזקה שוטף.
סיכום:
 .iהפצת המכרז לאחראי מועדון בהוספת סייגים שהכניס היו"ר  :אין
חובה לקבל את המחיר הנמוך ביותר ,להוסיף אחריות גם על מגרש
הספורט ,קביעת תקנון להשכרה/החתמה של המועדון.
[אחריות אשר דבש]
 .iiשינויים ושיפורים שהועלו מאושרים באופן עקרוני אך הדבר יתבצע רק
לאחר מסירת המועדון ע"י הקבלן ומינוי אחראי מועדון.
 .iiiגיוס מתמודדים למכרז אחראי מועדון בהתאם למאפייני התפקיד.
[אחריות כולם וניסים מימון]

ג .אירועי חנוכה:
 .aאישור תקציב.
 .bסיכום:
 .iתקציב לאירוע חנוכה לנוער [ 22/12/11קריוקי ,500-סופגניות,]250-
סה"כ .₪ 750
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 .iiתקציב לאירוע חנוכה לגיל הרך [ 25/12/11 ,הצגה והפעלה ,600-חומרי
יצירה ,450-סופגניות ,]250-סה"כ .₪ 1300
 .iiiתקציב לאירוע חנוכה מבוגרים סיור מוזיאון לוב[ 26/12/11 ,הסעה -
 ,]₪ 1800סה"כ .₪ 1800
[אחריות שמעוני וועד מקומי]

ד .הקמת בי"ס תיכון בגוונים:
 .aהצגת עמדת המועצה ועמדת המושבים.
 .bסיכום:
 .iעמדת המושב כעמדת ההנהגה ביה"ס גוונים.
 .iiלישיבה עם ראש המועצה בינואר יצטרפו ליו"ר הוועד המקומי שמעון
עידן/אשר דבש.
[אחריות אשר דבש ושמעון עידן]

ה .נושאים שהועלו ע"י היו"ר לוועדה.
.a
.b
.c
.d
.e
.f

מברך על היוזמה ועל הפעילות התורמת למושב.
מבקש שכל הפצה של מסמך וועדת תרבות יופץ עם חתימת לוגו של הוועד
המקומי.
מבקש לעשות הסדרה עם תקציב החינוך שאושר בזמנו פרטנית לאסתי בטרם
הקמת הוועדה.
כל קבלה /חשבונית על עבודה או חומר שאושרה ,יש לרשום עבור -וועד המקומי
מושב יציץ.
מבקש לייצר שילוט עמיד וטוב לפינת המחזור שהוקמה ליד המכולת ומקומות
"רגישים" נוספים ,הדבר ישולם ע"י הוועד .המקומי.
סיכום:
 .iמקובלות לחלוטין הערות בקשות היו"ר.
[אחריות וועדת תרבות]
 .iiייצור והזמנת השילוט המתבקש.
[אחריות אורן קדוש]

ו.

טיפולכם/בברכה,
אשר

דבש

בשם חברי וועדת תרבות
וועד מקומי מושב יציץ
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