
 

 ט"תשע אייר ג': תאריך
 2019 מאי 08

 
 

 1940/' מס    ועד ישיבת :פרוטוקול
   2019 מאי 07: מיום                  

 5 :בישיבה נוכחים  5: חברים' מס

 סטרוד מיכאל , אשר יפרח ,  , דניאל אסרף גזבר יאיר פרץ יו"ר , מאיר אוחנא מזכיר גזבר , 
 
  

 הנושאים שבזימון לישיבה פ"יע  נשאים לדיון:
 אושר פה אחד  3אישור פרוטקול 

עברנו תקופת הרצה הצלחנו יחד עם המועצה עם אוזן קשבת אני  נבחר ועד שפועל ב"ה : דווח היו"ר
דבר ורה, יך להשלים את העבודה אבני שפה תאסללנו כביש צר אלומה ב'משתדל לא לגעת בתקציב הזעום, 

לאחר משא אומתן עם חב'  בית תרבות ,המגמה לעבור לשלב הנקיון וטיפוח וכו' ,נוסף גיזום העצים
אל"ש כדי  450עד  400הביטוח שהקצה לנו לשיפוץ ושיקום חשמל, ספיקרים, מיזוג, חלונות, עלות של 

נקח שני הצעות ,  אש"ח  140אל"ש חברת הביטוח נתנה  180להחזיר את המצב לקדמותו זה סדר גודל של 
השלב השני משא ומתן עם ראש המועצה להוציא ממנו את המשך השיפוץ בס"ד נוכל להפעיל את בית 

נעשה לא בצורה חוקית  הואדיאו ע"י מכרז או מפעיל או הוועד בע"ה, כיצד נפעיל עוד נדון בזה התרבות 
כך רשות הניקוז לא רצו להמשיך, אחרי מאמצים יחד עם המועצה שני  ללא מכרז ללא תוכנית התרענו על

המהנדסים יפתחו את הכביש עם העברת צינורות מתאימים  וגם ליד רוני יתוקן , כל העשיה והחידוש שם 
הוצאנו אוטבוס ע"ח המתנ"ס  יצוא הבחורים לצפון יצא אוטבוס לים  בן הזמניםשקל לא מקופת הוועד, 

צריך לעשות את הגינה הגנן יקבל את יכר שלא שלנו זה נעשב במסגרת הקבלן שהוא היה כ נעשתההמלח , 
התשלום מהמועצה, המגמה השתנתה ראש המועצה לא מוכן לכנס לבעיה זו של בניה ,והמגמה היה הסדרה 

 ובתנאי של יבנה בלוק אחד בישוב,
ם בקשו את עזרת הוועד לפעול למען בקשו תושבים להעלות את נושא פינוי בתים וחריגות בניה ,ה לישיבה 

 אותם תושבים שהמועצה פועלת נגדם למכתבי פינוי  הועד ידון בבקשה
 החלטות, 

  להזמין את ועדת תרבות עם צוות המתנ"ס עם רכזת תרבות ורכז הנוער לדון בכל נושא התרבות
 בישוב

  לפעילות ל"ג בעומר ₪ 1000אושר 

  בן הזמנים יוכנס סעיף תקציבי שנתי 

  בנושא הצנעת המקווה הוחלט על סיור יחד עם סטרוד 

  אושר החלפת גברי בוועד סטרוד מיכאל מבקש לפרוש במקומו יכנס אהרון דייש 

   יאיר ידאג שעוז הגנן יקבל את כספו לא ליפני שיקבע סיור עם דואבה מנכ"ל ויהודית גיזברית
 ולהכין דווח ליקוים 

 
 רשם: מזכיר הועד

 
 יו"ר הוועד      הוועדחותמת    חבר ועד

 



 

 

 שונות:

עצים  9עצים  40כריתת עצים, יאיר סגר עם מתי שהמועצה תבצע את כריתת העצים כ .1
 באלומה ב, 

פיתוח גינון יאיר מתכוון להביא מתכנן לבנית גינה מסביב לבית כנסת ע"י גיוס תורמים  .2
 ובמקביל הוא יתכנן את הגינון לישוב

ציבורי , יש לתת את הדעת על כמות הבחורים שמגיעים מקווה אלומה גברים המקווה הוא  .3
 מקוממיות ,

 פינת גזם יאיר ידבר עם איציק ישורון , יעשה את העבודה חינם. .4

5.  


