
 

 

 

 

 

 91.10941  אייר  'בהר ט פרשת 8 מספר וועד פרוטוקול ישיבת 

  :נוכחים

עמיר , מוטי יפרח  ,תיילנדר אדפרי, ניסים אמסלם   ,עמראיציק , מיכל אמרני ,שלומי זינו  :חברי ההנהלה 

 כהן

 : משתתפים 

 מלי זהבי –הישוב במליאה  תנציג

 מועד ביצוע  באחריות פירוט והחלטה נושא 

 פרוטוקולישור א

 ישיבה עם אדיר

  –בוצע חלקית 

 .עם העתק לחברי היישוב, יצא מכתב מטעם הועד 

 :על החלטות שנקבעו וטרם יושמו עיי המועצה

 אכיפת פינוי שטחים.1

, בית תרבות , מזכירות )פחי אשפה למקומות ציבוריים .2

 (מעון, גנים , ביהכנס 

 כלבן.3

 מיידי מוטי יפרח 

 הפקת לקחים 

 שונותועדות 
  הוחלט כי כל ועדה תשב ותקיים הפקת לקחים ואז הועד

 .יוסיף

  ועדת תרבות–  
לשים דגש על ניקיון חצרות בתי המשפחות : יום הזכרון 

 .השכולות לפני יום הזכרון
ין בתי תורנות ב)ס "תפילה בביהכנ: יום העצמאות

 (הרחבה/ הכנסת בותיקה 
 .נית עם ציביון למבוגריםלחשוב על תוכ                            

 י "ועדת שפ– 
אך היה חשוב לשים לב , עשו ניקיון יפה לפני חג הפסח 

 שתילת פרחים -ליישוב ותיק, לפינות נוספות 

כל חברי 

כל , הועד

נציג יגיש 

סיכום 

ועדת 

 .לקחים

 

 

קבלת הצעות מחיר לעשות נקודות חשמל קבועות   מגרש 

, ום הזכרון י, במגרש לאירועים כמו יום העצמאות 

 שמחת בית השואבה

 ס והיתרה ישולם "לאחר קבלת ההצעות לפנות למתנ

 .מהוועד

  קבלת הצעות מחיר להחלפת תאורה במגרש ללדים– 

 .לאחר מכן דיון בוועד האם לבצע או לא

שמעון 

 המזכיר

 מיידי

נקודות פינוי 

 אשפה
  ולהגיש , קבלת הצעות מחיר להקמת נקודות פינוי מבטון

 למועצה לביצוע

שמעון 

 מזכיר

 מיידי

 

 



 

 

 

תצא קריאה לתושבים , המבנה פנוי  – ביהכנס התימני  מבני ציבור

הפנייה . במייל מי מעוניין לקבל אחריות על המבנה 

 .שעות +ימים: תכלול שאלון קצר על הצרכים שלהם 

 .בנושא ונקבל החלטהלאחר מכן נקיים ישיבה 

 .דתי/ חינוכי  –המטרה שהמבנה ישמש לערך ציבורי 

  להוציא מכתב למועצה לפינוי הקרוואן  –קרוואן. 

  היתה במועצה תוכנית לשיפוץ שלא  -בית התרבות

קביעת פגישה מול  –בדיקה איפה זה  עומד  –בוצעה 

 מחלקת הנדסה

 תיאום פגישה מול מחלקת הנדסה כפי שנקבע  -מקווה

 .בפגישה עם אדיר

איציק 

 עמר

 

 

 

שמעון 

 המזכיר

שמעון 

 המזכיר

 

שמעון 

 המזכיר

 

 

 

 מיידי

התקבלה החלטה כי כל אחד מחברי הוועד אשר לא יגיע   וועד היישוב

יצא מכתב מהוועד למועצה על , ישיבות רצופות  3ל

 .הסרתו מבין חברי הוועד

  

 /1//22/0ל במתקיימת פגישה במנהל מקרקעי ישרא  הרחבה אבן שמואל

 .מי שמעוניין יכול להגיע. הועד מוזמן ,  00./1בשעה 

  

 

 

 מיכל אמרני: ה /מרש

 _____וועדר ה"חתימת יו

 

 


