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 תשע"ה  אב  כ'  

 31פרוטוקול ישיבת הנהלת ועד מקומי מס' 

 כללי:

 .2015  יולי  15מיום  30פרוטוקול ישיבת הנהלת ועד מקומי מס' הוועד אישר את  .1

 

  מוניציפאלי .1

 הערות ריך יעדתא באחריות הנושא מס'

1.  
 

 :החלפת החצרן
מתקיימים ראיונות המזכיר עדכן שהפעלת הקבלן עפר גרין כחצרן הופסקה, 

 לקבלן חדש.
 :לאחר דיון הוחלט

 הוועד מגבה את החלטות המזכיר בנושא .1
 יש לעדכן את הגדרות התפקיד של החצרן .2
 יש לקיים פ"ע שבועיתעם הקבלן החדש  .3
 ש"ע ביום 4היקף העבודה יהיה מקביל לחצי משרה, לפחות  .4
יש לסכם עם עפר גרין לגבי החדר הצמוד למזכירות את היקף  – הערה*

 שע' 48העבודה המתוכננת להתבצע על ידו ואת האפשרות להפסיקה בתוך 

  מיידי ירון

2.  
 

 :הרעש בבריכה
 הבריכה.ניתנה סקירה לגבי השיח עם מפעיל 

 נקבע שתתקיים פגישה לסיכום העונה, בא יוחלט איך להתקדם.
 נאמר שאין להסיר את התנאים שהוכנסו לרישוי העסק

  שוטף ירון

3.  
 

 :פחים כתומים
איגומי פחים סופיים עם תחילת  6לדברי אייל סוכם עם אסי שנקבל  .1

 הפרויקט
וגידור המטרה סוכם שנגדר את כל המיקומים שיוחלט עליהם עם בזנטים  .2

 להגדיר ולסמן מחד, ומאידך להשאיר גמישות לשינויים

   ירון

4.  
 

 :קרינת חשמל גן אלון
 הגן באחריות המועצה .1
 לטובת ילדי בית לחם₪  10,000הוועד מסכים להשתתף בסכום של דע  .2

   

5.  
 

 :פתיחה טלפונית שער שוורץ
 ולהזין רשימה חדשה לפתיחה טלפונית יש לבטל את הרשימה הקיימת .1
 חקלאים עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת האגודהלרשימה החדשה יוזנו  .2

 פתיחה אחת למשק –
 למזכירות  USERיש לפתוח  .3

  מיידי ירון

 

  קהילה .2

 הערות ריך יעדתא באחריות הנושא מס'

1.  
 

    

 

 בברכה,

 מזכיר –ירון גולני 

 בית לחם הגלילית

 הדיון ינושא

 החלפת החצרן .1

 רעש בבריכה .2

 פחים כתומים .3

 גן אלון –קרינת חשמל  .4
 פתיחה טלפונית –שער שוורץ  .5

ירון , נעמי וילףאופי רייך, אייל ברש, אסנת רז ,  אורי שניצר, דני סיגלר,גזבר,  –עפר ליאור יו"ר,  –איצו גרומן  משתתפים:
 ו. ביקורת –, אלי שפיקר מזכיר –גולני 

 שרון רש )אגודת הגיל הרך(  מוזמנים:
 נספחים: 

 


