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 15/2017פרוטוקול ישיבת וועד הנהלה מספר 

 31.08.2017: מתאריך

 נוכחים

  חברי ועד הנהלה: גיא גורן, אריק הוס, מיקי מלך, טל ברקוביץ, אסף חיימי, :נוכחים ההנהלה חברי •

 .: נעדרים •

שי בוים, יעל  –חברי וועדת בניה  .מנהל קהילה –משה קדרוני : הנהלהמשתתפים שאינם חברי  •

 .ףוסוליפ קרב  טולדנו, אסף בן הרוש

 

 : הדיון לאחר וההחלטות הנהלה בישיבת שנדונו הנושאים

 הנושאים

 02.08.2017מתאריך  14/2017מספר אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה  .1

 מעקב ביצוע החלטות קודמות .2

 סקירה כללית ועדכונים של המזכיר .3

  דיון עם חברי וועדת בניה על פרוייקטים עתידיים .4

 2017ספטמבר   28 –אסיפת חברים מתוכננת   .5

 נזק שנגרם ע"י בני נוער למבנה הרב תכליתי  .6

 מועדון הנוער –מצלמות תקולות  .7

 דיון על כביש הגישה ליישוב .8

 דיון ראשוני במצב הניקיון ביישוב והצורך בנקיון קבוע .9

 ליישובהקמת פרוייקט "ארכיון"  .10

 אישור חוזה עם היועמ"ש לקראת תהליך הבניה בשלב ח'. .11

 הרחבה

 אושר. 02.08.17מתאריך  14/2017 מספר פרוטוקול ישיבת הנהלה  .1

 לא נכלל בדוח זה בגלל החלפת הפורמט,  מעקב ביצוע החלטות קודמות : .2

 סקירה כללית ועדכונים של המזכיר .3

a. דרישות שהועלו ע"י וועדת ביקורת 

b.  המיסים ליישובמצב תשלומי 

c.  (2)מבוני שלב ו' ש למשפחת שאולשמשפינתה משפחת העברת הצריף 

 ג )מועדון צעיר( ותוכנית "ניצנים של משרד החינוך-א  .4
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 נזק לשירותים הציבוריים במבנה הרב תכליתי  .5

 מצלמות תקולות במועדון הנוער  .6

 טיפול בכביש העלייה ליישוב .7

 נקיון ותחזוקה ביישוב .8

 פרוייקט "ארכיון" .9

 גישה עם וועדת בניה לדיון ותכנון פרוייקטים ביישובפ .10

 

 החלטות

וועדת בניה התבקשה לקחת על עצמה בדיקה ותכנון של פרוייקטים עתידיים שעל חלקם כבר  -

 הוחלט באסיפות החברים.

לאחר דין ודברים עם המועצה, הוחלט לאשר את כניסת מצפה אבי"ב והצהרון  –מועדון צעיר  -

לתוכנית "ניצנים" של המועצה. יש לפרסם נושא זה בציבור ולהתחיל ברישום לנובמבר )אחרי 

  החגים(

"ח, למנורות ולשירותים הציבוריים. יש לדון  500 –למועדון הרב תכליתי נגרם נזק שמוערך ב  -

 כך שכל נזק כזה, ימומן ע"י ההורים של הילדים המנזקים עם וועדת נוער על

 כמו כן הוחלט על התקנת מצלמות למבנה הרב תכליתי. -

יש לדון על  –ש"ח  3500, הערכת מחיר DVRיש לחדש את המצלמות במועדון הנוער +   -

 התקציב או להביא לאסיפת החברים הקרובה

 .7201קיים בתוכנית מע"צ לשנת  –כביש העליה ליישוב  -

o יש לדבר עם רון שני על מנת לבקשו ללחוץ על ביצוע 

o  מועצת תמרה על כוונתנו לאפשר נסיעה בשביל המטרוקה מתוך רצון טוביש לדבר עם 

 יש לדון על נושא זה עם וועדת איכות הסביבה. –כרגע אין נקיון ליישוב  –איש משק  -

הוחלט להתחיל בפרוייקט ארכיון ביישוב )יש להחליט על שם מתאים( שבו נתעד  –ארכיון  -

סיפורים וצילומים של היסטורית היישוב, יש להכניס את זה כמחוייבות אישית לתלמידים ולחפש 

 מי שמוכן לקחת על עצמו הובלת תהליך שכזה.

 

 

 

 חתימה:    : מיקי מלךסוכם ע"י
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