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 2015  ינואר  27   

 תשע"ה שבט 'ז  

 23מס'  ישיבת הנהלת ועד מקומיפרוטוקול 

 כללי:

 

 הוועד אישר את הפרוטוקול הקודם .1

 

  מוניציפאלי .2

 הערות ריך יעדתא באחריות הנושא מס'

1.  
 

   ירון לא אושר רכש של מסך ומדפסת צבעונית למזכירות

2.  
 

 :שער שוורץ –תלונה 
 הוצגה לוועד תלונת התושב לגבי התנועה הרבה מכיוון שער שוורץ, 

 :דיון הוועד
  –לאחר דיון בתלונה ובבקשה הוחלט 

להמשיך לפעול בצוותא עם האגודה החקלאית להפחתת   יש .1
  התנועה דרך השער ככל הניתן

  הדרך דרוגהוועד המקומי לא יפעל לש .2

   

3.  
 

 :הקמת צוות תשתיות
עלתה הצעה להקים צוות תשתיות של המושב, צוות זה ירכז את כל 

הארגוני" הקשור לתוכניות ולתשתיות הקיימות במושב, כדי  ן"הזיכרו
 למנוע מצבים של בנייה המתנגשת עם הקיים או עם המתוכנן.

צוות זה יהיה אחראי על אישור ופיקוח על תכנון והקמת תשתיות 
 בישוב.

הוועד פונה ליאיר קרן צור, אירית אקרמן ואלעד אתגר בבקשה להיות 
 בהמשך. לחברים נוספים יישקחברים בצוות המוקם, צירוף 

  25.02.15 ירון

4.  
 

 :הצבת פחים כתומים
 נושא הפיילוט של הצבת פחים כתומים במושב הוצג לוועד .1
 הוועד מאשר להתקדם עם הפרויקט .2
 הפרויקט ינוהל ע"י המזכיר .3
 המזכיר מתבקש להציג לוועד בהקדם תוכנית מפורטת ולו"ז  .4

  25.02.15 ירון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הדיון ינושא
  תשלום לחזן בחגים .1

   רכישת מסך ומדפסת צבעונית למזכירות .2

  הקמת חדר מוסיקה .3

  הצעות לקרן עזבונות .4

 תנועה בשער שוורץ –תלונת תושב  .5

  פחים כתומים .6

 הקמת צוות תשתיות .7
אלי אייל ברש, , אופי רייך, אורי שניצר, נעמי וילףגזבר,  –עפר ליאור דני סיגלר, דורית כהן, יו"ר,  –איצו גרומן משתתפים:   

 מזכיר -ירון גולני ו. ביקורת,  –שפיקר 
 דנה קרן צור, ניר וילף יאיר קליינשטרן, איריס גרומן,  מוזמנים:
 נספחים: 
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  קהילה .3

 הערות ריך יעדתא באחריות הנושא מס'

1.  
 

 :הקמת חדר מוסיקה
איריס הציגה את עבודת צוות הבדיקה לנושא הקמת חדר מוסיקה  .1

בדיקת חללים אופציונאליים, בדיקת השקעות נדרשות  –במושב 
 .במבנה, עלויות רכש והפעלה וכו' )מצ"ב מצגת(

"משלבים הצוות רואה את האפשרות לקבל מימון חלקי מפרויקט  .2
 במרץ 30כוחות" כהזדמנות, הגשה עד 

 :דיון הוועד
 לאחר דיון והצגת שאלות מתבקש הצוות לחזור לוועד עם:

בדיקה והערכה של מספר המבוגרים העתידים לקחת חלק או  .5
 להשתמש בחדר המוסיקה.

תוכנית עסקית מפורטת הכוללת צפי הוצאות והכנסות תוך  .6
 כו' התחשבות בבלאי, תשלום שכר עבודה ו

צוות חדר 
 מוסיקה

25.02.15 

ppt.מרכז מוזיקה

 

2.  
 

  מיידי ירון אושר תשלום לחזן עבור החגים במימון מלא של המועצה הדתית

3.  
 

 :רכש כסאות
 רכש כסאות חדשיםבעקבות פנייה של תושב, עלתה לדיון שאלת 

לאחר דיון, לאור הקמת מועדון חדש לחבר וההצטיידות הנגזרת מכך, 
 תהכיסאולאסוף את  הוחלט לא לרכוש כרגע כסאות חדשים

 שהושאלו וטרם הוחזרו

   

4.  
 

    

5.  
 

    

6.  
 

    

7.  
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 מזכיר –ירון גולני 

 בית לחם הגלילית


