
 

 20:00: שעת פתיחת הישיבה

 גיל אבימן-ומזכיר היישוב, מורית , רפי מזרחי,יחיאל אבגי: נכחו בישיבה

 יעל גרינברג, מורן גנות:לא נכחו

 :הוזמנו

 

 :נושאים 

 .25/5/15אושר פרוטוקול ישיבת הועד מתאריך .1

 

 חינוך: נושא .2
י "פריאל  ומנהל מחלקת החינוך במועצה בנושא תשלום ע' גיל עדכן שהתקיימה פגישה עם הגב

פ החלטת המועצה  לא יהיה מעבר של ילדים  בין "אייל ציין בדיון כי ע, המועצה  לרכזת החינוך
 .הישובים וכל ילד ירשם בישובו

הצורך ב הזנה וסייעת נוספת  יוחלטו בישיבות למול , גני החובה יהיו על בסיס גננת וסייעת 
 .הההורים 

 .מכתב להורים ותיאום פגישות עימם למול רונית יבוצע השבוע
 

 בריכת השחיה: נושא .3
הכניסה לבעלי כרטיס מנוי בלבד כפי ' עודכן  כי הבריכה נפתחה לרווחת התושבים והחל מיום א

 . משפחות עשו מנוי לבריכה 40מעל , שהוחלט
, ניקיון סביבת הבריכה, שעות פתיחה–י תושבים ושיטופלו למול המפעיל "נושאים אשר הועלו ע

 ניקיון שירותים
עלתה בקשה לאישור פעילות ספורט למבוגרי הישוב אשר תבוצע אחת לשבוע כנראה בימי חמישי 

 בסביבות השעה ארבע למשך של כשעה
 אושרה פעילות למבוגרי הישוב בבריכה ללא עלות : סיכום

 

 איילים: נושא .4
פניות רבות במייל מוחזרות עם תשובה שהנושא מתעקב בשל חוסר , טרם שולמו החובות לישוב

 .במזומנים
 ל המועצה"ל העמותה תוך העתק למנכ"ישלח מכתב רשמי של הישוב למנכ: סיכום

 

 פניות תושבים ופניות נוספות : נושא .5
 

 הנושא עדיין  בטיפול –מכתב מהורי ילדי הגן בנוגע לסטאטוס גידור סביב גן הילדים  .1
עדכון יוחזר . הישוב העביר בשבוע שעבר הצעת מחיר נוספת לביצוע הגדר, המועצה

 .לתושב

הועד - מכתב מחניכה  אשר במסגרת מכינה קדם צבאית מעוניינת להעביר תכנים לישוב .2
 .יסייע בארגון התהליך 

 הועד ימשיך לפעול למול הרשויות לטיפול –מכתב מתושב בנוגע לכלבים משוטטים  .3
 .רציני בנושא הכלבים המשוטטים

י הועד כי מנוי בודד אכן " הוחלט ע–מכתב מתושב לגבי מתן כרטיסי אורח למנוי בודד  .4
 . כרטיסים4זכאי לחלק היחסי של כרטיסי אורח ויקבל 

 הרשימה –מכתב מתושב המכיל את רשימת הציוד שהיה במועדון בשנים הרודמות  .5
 . תבדק למול המלאי ותועלה רשימת חוסרים לטיפול
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 ציוד לגנן: נושא .6
 הוצגה חשבונית לרכישה ציוד וחומרי הדברה מנטפים לציוד עבור הגינון

 אושר ביצוע ההזמנה מנטפים:  סיכום

 

 אישור תוכנית של חברת חשמל להעברת קו חשמל: נושא .7
העתקה הינה באזור , חברת חשמל העבירה תוכניות להעתקה של קו חשמל באזור הלולים

 הפרויקט הסולארי ואינה משפיעה על הישוב 
 הבקשה לשינוי של חברת החשמל אושרה: סיכום

 

 סולארי: נושא .8
היום בוצעה גם בדיקה של תאורת עבודות , גיל עדכן סטאטוס לאחר הישיבה עם המועצה בנושא

בבדיקה נכחו נציגי הועדה . י גנרטור מקומי קטן"התאורה שהוצגה תופעל ע. פריסת תשתיות
 הפעילות שתבוצע במהלך שהוצג לא תשפיע על התושבים . הסולארית ונציג הועד

 אין מניעה להמשיך בתהליך כפי שהוצג: סיכום
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