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 2015  אפריל   01

 תשע"ה ניסן י"ב

 26מס'  ישיבת הנהלת ועד מקומיפרוטוקול 

 כללי:

 

 .2015  מרץ  11מיום  25פרוטוקול ישיבת הנהלת ועד מקומי מס' הוועד אישר את  .1

  מוניציפאלי .2

 הערות ריך יעדתא באחריות הנושא מס'

1.  
 

 :אישור פרוטוקול קודם
פחים, לאחר שהסבו את תשומת ליבנו שנשמטה ההחלטה לגבי איגום 

 נעלה להצבעה מחודשת את הנושא.
הפורום הנוכחי מאשר את החלטתו המקורית לקיים את פרויקט 

 איגום הפחים.

   ירון

2.  
 

 :בקשת איתן וורדית יונג
 הוועד המקומי מתיר לכל תושב לרכוש צ'יפ פתיחת שער שוורץ.

פתיחת השער בטלפון הותרה ע"י האגודה למספר מוגבל של חקלאים 
 שטחים באותו אזור.המעבדים 

במסגרת הצטיידות בתוכנה חדשה יצטמצם בעלי זכות החיוג למצבו 
 המקורי.

  29.04.15 ירון

3.  
 

 :הרחבה קהילתית
 של משרה"ש. 2נמסר עדכון בעקבות ישיבת שיפוט 

 הוחלט לגייס את ראש המועצה וסגנו לתמיכה בתהליך

  שוטף ירון

4.  
 

 :מועדון לחבר
 נמסר עדכון לוועד.

הוועד היא לדעת את עלויות ההקמה והאחזקה המדויקות לפני כוונת 
 יציאה לדרך.

   ירון/עפר

5.  
 

 :הקמת פסלים/מבנים בשטחי ציבור
אין להקים פסלים או מבנים בשטחי ציבור ללא אישור מראש של 

 הוועד המקומי

  שוטף ירון

6.  
 

 :שכירת אדריכל נוף
את אישור הוועד לשכירת שירותי אדריכל נוף  ועדת איכו"ס ביקשה

 לקבלת יעוץ בנושא נראות המושב.
 איכ"ס תביא הצעות מחיר תהוחלט שוועד

   הילה רנדלר

7.  
 

 ניהול משותף של הבריכה עם אלוני אבא:
הוחלט לאשר את הניהול המשותף של הבריכה עם אלוני אבא תוך 

 מימוש ואכיפה של תנאי ההסכם והחוק

   

 

 

 

 

 הדיון ינושא
 בקשת איתן וורדית יונג .1

 עדכון בנושא ההרחבה .2

 עדכון בנושא מועדון לחבר .3

 איסור הקמת פסלים .4

 נוףשכירת אדריכל  .5

 ניהול בריכה משותף עם אלוני אבא .6

 מצב מועדון הנוער בבית העם .7

 שכירת מדריך נוער .8

 הקמת חדר מוסיקה .9
ירון  דורית כהן, אורי שניצר, ,אסנת רז ,נעמי וילףגזבר,  –עפר ליאור אייל ברש, , אופי רייךיו"ר,  –איצו גרומן משתתפים:   

 מזכיר -גולני 
 וליעד בוועד אלוני אבא להצגת ההשקעה בבריכהאופי דנה קרן צור,   מוזמנים:
 נספחים: 
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  קהילה .3

 הערות ריך יעדתא באחריות הנושא מס'

1.  
 

 :מצב מועדון הנוער בבית העם
של בית העם, אגש"ח בית לחם פנתה  הבקומה השניי נערך ביקור

לוועד המקומי עם אולטימטום להחזרת המצב בבית העם לקדמותו 
 תוך שבוע ולא יינעל.

ועדת נוער ביקשה שבוע נוסף לאחר פסח בשל היעדרות הנוער 
 מהיישוב.

 סוכם שיו"ר הוועד יקיים שיחה עם הנוער.

 ירון
 
 
 
 
 

 איצו

23.04.15  

2.  
 

 :שכירת מדריך נוער
ש"ש למשך חצי שנה בעלות של  10 -ועדת נוער שכרה מדריך נוער ל

 לחודש, ומבקשת תוספת תקציב לטובתו. ₪ 2,000
 .לאחר דיון הוחלט לא לאשר תוספת תקציב 

יש לסכם   
בדחיפות את 

העסקת נושא 
 המדריך!

3.  
 

 :חדר מוסיקה
 .₪ 4,400-עלה לדיון נושא השמשת חדר במבנה המחלבה בעלות של כ

 עלו מספר שאלות והוחלט להזמין שוב את איריס ויאיר לוועד

   ירון

 

 

 

 

 

 בברכה,

 מזכיר –ירון גולני 

 בית לחם הגלילית


