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 :בישיבה נוכחים  5: חברים' מס

 , סטרוד מיכאלאשר יפרח ,  , ,  דניאל אסרף גזבריאיר פרץ יו"ר , מאיר אוחנא מזכיר גזבר 
 

 דוויש אהרון  , נציג הישוב : אלימלך יובל אורח
 מיכאל , נמצא פה אהרון דוויש שיתלווה אלי לכמה ישיבות יתכן שיחליף אותי בהמשך.

 
 

   : נשאים לדיון

   מאושר פה אחד , 01/19אישור פרוטוקול  .1

בוצע ריסוס עשביה בישוב ע"י המועצה אשר יפרח היה צמוד לעובד המועצה רחום    –יאיר דוח היו"ר  
. ליד אסרף  1נשארו מס' נקודות שהרכב לא יכל להיכנס אליהם    15:00וסיימו בשעה  9:00התחילו בשעה 

  ושבילים  בנוסף מסביב לישוב ישנה עשביית פרא  ובחלק התחתון של בתי הכנסיות ,

עצה אלי דאובה מאשר עובד לביצוע הריסוס שישולם ע"י המועצה וכן בן חמו אהרון סוכם: מנכ"ל המו
 יקבל חומר לריסוס והא ישלים את כל המקומות החסרים, 

 מצין לטובה את ר' אשר יפרח , ואת עובד המועצה יאיר רחום, יאיר:

 : עלה לדיון מטרד של אנפות אשר חונות על העץ ליד משפ' אסרף ומלכלכות את השביל, אירי

: האנפה הוא עוף מוגן ניתן להשתמש בירי או פנסים שיותקנו מתחת לצמרת לגרום לעופות לא מאיר 
 שם אך הם יעברו לעצים אחרים ,  להישאר

 הבעייתייםצריך לכרות את העצים  ר' אשר:

 יא מכתב הודעה לציבור לגבי הרכב הוועד ובעלי תפרידים ,: מציע להוצר' אשר

 דניאל : מציע להתקין תיבת פניה לחברי הוועד שם ישלשלו 

אני  2019 ינואר 27: היתה לי שיחה עם עודד צוברי פקח הבניה של ועדת הבניה במועצה ויום ראשון יאיר 
 י שבנה, לא כל דבר אפשר אבל היכן שאפשר,  כדי ללבן את בעיות הבניה  וכיצד אפשר לעזור למ  9:00נפגש 

להצניע את  התחייבנוהועד כי  אותה : באותו נושא החומה שבנתה חנוכה הוועד היה צריך לבנותמאיר
 ,רכי הגישה למקווה ד



 

ויש לי כוונה לערער על גובה הפיצוי, פניתי לעוד קבלן לקבל הצעת מחיר היתה לי שיחה עם השמאית  יאיר:
 ,בית התרבות ובע"ה נפנה לראש המועצה לקבל את עזרתו לשיפוץ כללי של 

כדי לדעת כמה הוועד חייב לו, דניאל יפגוש אתו לבדיקת לגבי זר יש לסיים את בדיקת ההתחשבנות איתו 
 החומר מכל השנים 

  בדקתי אותו הוא מאוד מסודר  קיבלתי ממנו את החומר של שנים קודמת  מיכאל: אני

 החלטות

עצים כולל אלומה  40) מאיר: ישנם כר' אשר יפרח יביא הצעה וסקר גיזום עצים לישיבה הבאה  .2

 ב' לתספורת( 

 מאיר יוציא מכתב ולחלק לכל בית ועל לוחות מודעות , .3

 ,יאיר ידאג להצעת מחיר לשיפוץ בית התרבות  .4

 

 

 
 יו"ר הוועד      חותמת הוועד   חבר ועד


