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לכבוד
חברי הועד
הנדון :ישיבת ועד מס' 68
מיום ראשון ,כו חשון27.11.16 ,
נוכחים
.1
איציק שטיינברג
דב גילאור
בנימין אקמן
ציונה שרוני
יריב אהרון
חגי תם
יוסי גבאי
.2
יואל ליפשיץ
פנינית חברוני

נעדר

.3

פרוטוקול קודם – אושר פה אחד.

.4
-

אולם ספורט
היום  27.11.16בוצעה ביקורת מכון התקנים באולם שעברה בהצלחה.
נותרה ביקורת כיבוי אש לקבלת טופס איכלוס ואז נקבל את האולם לפעילות.

מנהל אולם ספורט
.5
א .ועדת המכרזים בחרה במר אבידן שטאל לתפקיד מנהל האולם והועד מאשר את
המינוי – פה אחד.
ב .מר אבידן הציג את עצמו בפני חברי הועד.
סוכם שמר אבידן יתחיל לעבוד ב.1.12.16 -
מאחלים לו הצלחה בתפקידו.
עליית שכר – חברת גלשן
.6
המשך הדיון בבקשת החברה להעלאת שכר עקב ההעלאה הצפויה בשכר המינימום
החל מ.1.1.17 -
בקשת החברה להעלאה של עוד  ₪ 4.8לשעת עבודה מוגזמת במקצת .עפ"י
החישוב שלנו ההעלאה בפעימה הראשונה נעה בין  ₪ 4 – 3.2לשעה.
הועד מאשר תוספת מקסימלית של  ₪ 4לשעה.
התקבל פה אחד.
בעקבות הסיכום הנ"ל התקיימה פגישה נוספת עם מר מורן רז מנכ"ל חב' גלש"ן ובה הוכיח
במסמכים שהעלות שלו גבוהה והתוספת למעשה צריכה להיות קרוב ל . ₪ 6-לאחר דיון
ארוך הגענו למסקנה שהתוספת צריכה להיות .₪ 4.7
במשאל טלפוני לחברי הועד ,אושרה תוספת .₪ 4.7

דרך יציאה בחירום
.7
לאור אירוע התאונה בכניסה לישוב וחסימת הכניסה ויציאה לישוב במשך כחצי יום הועברה
פנייה למח"ט לאפשר במצב חירום יציאה מהישוב דרך כביש המערכת הצמוד לגדר ההפרדה.
בכדי לאפשר הגעה לכביש המערכת צריך להכשיר דרך גישה באורך של  1ק"מ – הח"מ יעביר
הערכת עלות במסגרת דיון תקציב ונפנה למועצה בבקשה להכשיר את הדרך.
החלפת מגרשים
.8
התקיימה פגישה בין חב' רמת מודיעים לאיציק ויריב על החלפת מגרש  438הצמוד לאולם
ספורט ולהופכו לחניות במגרש ( 295חום) שיהפוך לדו משפחתי
התכנון ועלות שינוי ת.ב.ע .נקודתי יהיה ע"י הועד ועל חשבונו.
התקבל פה אחד
בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב

