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  מוניציפאלי .1

 הערות ריך יעדתא באחריות הנושא מס'

1.  
 

 :בעיית רעש מהבריכה
הרעש מהבריכה למרות סיכומים בתקופה האחרונה הוחרפה בעיית 

 שהיו מול המפעיל.
 :לאחר דיון הוחלט

 ישלח מכתב למפעיל )מצ"ב( .1
תיקבע פגישה עם ועדת בריכה והמפעיל בה תובהר לו שוב עמדת  .2

 המושב

 מיידי ירון

מכתב מאיצו גרומן 
docx.אל מפעיל הבריכה

* המכתב נמסר 
 ידנית והוקרא

2.  
 

 גן אלון: –דו"ח קרינה בגן מועצה 
שנים ואושר לשמש כגן  5-גן אלון שופץ ע"י המועצה האזורית לפני כ

 ילדים ע"י המועצה ומשרד החינוך.
לאחרונה התקיימה בגן בחינת קרינה )מצ"ב( לאורה מבקשת אגודת 

 הגיל הרך להוציא את ארון החשמל מהגן.
 :לאחר דיון הוחלט

המזכיר יצטרף לפגישה בין אגודת הגיל הרך לסגן ראש המועצה  .1
בנושא ע"מ להפעיל לחץ על המועצה לבצע את חובתה ולטפל 

 במפגע.
 ₪ 10,000ועד מאשר השתתפות בשליש מהעלות הכוללת ועד הו .2

 )ביחד עם המועצה ואגודת הגיל הרך(

 29.07.15 ירון

דוח מדידת שדה 
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3.  
 

 :שונות
 כביש הגישה למושב ןפנייה לנתיבי ישראל בנוגע לניקיו יש להגיש .1
יש לשלוח מכתב לרשויות המופיעות על השלט בכניסה לדרך  .2

רט"ג, המשרד להגנת הסביבה,  –כעבייה בנוגע לניקיון באזור 
 מוא"ז עמק יזרעאל, רשות ניקוז קישון, קק"ל

  29.07.15 ירון
 בוצע .1

 

 

  קהילה .2

 הערות ריך יעדתא באחריות הנושא מס'

1.  
 

 :סטטוס תיק אירועים
אסנת הציגה את מבנה של תיק אירועים לדוגמה, כוונת הצוות לסיים 

 את העבודה לקראת חגי ישראל הבעל"ט.
 קבענו לקיים פגישת סטטוס בתחילת ספטמבר.

 ירון
 
 

03.09.15  

 

 

 בברכה,

 מזכיר –ירון גולני 

 בית לחם הגלילית

 הדיון ינושא
 בעיית רעש מהבריכה .1

 גן אלון –דו"ח קרינה גן מועצה  .2

 סטטוס תיק אירועים .3

 שונות .4
 מזכיר -ירון גולני , נעמי וילףאסנת רז ,  אורי שניצר, דני סיגלר,גזבר,  –עפר ליאור יו"ר,  –איצו גרומן  משתתפים:

 שרון רש )אגודת הגיל הרך(  מוזמנים:
 נספחים: 

 


