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 עדכון מרפאה .1

חוסר פרטיות  :סוגיות 2אהרון טמיר נפגש עם מנהל המחוז של קופת חולים כללית והעלה בפניו 

 תשובת מנהל המחוז:המטופלים במבנה המרפאה הנוכחי והעדר רופא מחליף לרופא הקבוע. 

תחל בקרוב בהתאמת המרפאה לצרכי המבקרים וכן תפעל להמצאת רופא מחליף לרופא קופ"ח 

 כמו כן קופ"ח מתכננת להקים בעתיד מבנה ייעודי למרפאה איזורית. הקבוע בהעדרו.

בנוסף, אהרון פנה חזור ופנה למנכ"ל המועצה בבקשה להשמיש את המיגונית הקיימת מול 

לשרת את הציבור גם בעת חירום. מנכ"ל המועצה הבהיר המרפאה כך שזו תוכל להמשיך ו

אך ורק בעיתות של הפגזות אי מהגורמים השלטוניים שתקציב לביצוע השמשת המיגונית יתקבל 

ותמתין למצב חירום. בהזדמנות זו נודה לאהרון על ההשקעה  לזאת המועצה לא תערך מראש

 בעניין המרפאה. 
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 עדכון וועדת תרבות .2

 

הוועד מברך את כל העושים במלאכה והשותפים להצלחת תכנית הקיץ שהייתה עשירה, מגוונת 

 כל ההיבטים. בומוצלחת 

וועדת תרבות הכינה מסגרת לתוכנית שנתית לפעילות תרבות. התוכנית  תאילנה פרץ בלוויי

  תופץ בקרוב לתושבים במתכונת לוח שנה.עם פעילות  מועדון הוותיקים  הבסינרגי

ושילוב מרצים / בתחום התרבות התורנית סוכם על הרחבת היריעה  תרבות  ת וועדתישבפג

 תכנים מגוונים.

כלול במסגרת תקציב התרבות או שמדובר מול המתנס האם תקציב מועדון הוותיקים  ייבדק

 בתקציב נוסף.

ן ויתתקיים פגישת עבודה בהשתתפות אילנה, זהבה )נציגת תרבות בוועד(, היו"ר והח"מ לד

עם נציגי בתי הכנסת כדי גם בהיבטים הפיננסיים של תוכנית התרבות השנתית. פורום זה יפגש 

 כראוי ליישום הפעילות המתוכננת לשמחת תורה ושבתות מברכים. ךלהיער

 יש לפעול לאלתר בעניין שכרה של אילנה פרץ.

 

 וועד איכות הסביבה .3

 

 רות דיווחה על המעורבות הפעילה של הוועד. 

 

נחל ופורסם מספר פעמים, , מבצע הניקיון עליו הוועד וועדת איכות הסביבה שקדו ת לבנולמגינ

. נערכנו עם ציוד מתאים, שתיה ועוד אך כשלון חרוץ בהעדר שיתוף פעולה מצד הנוער והתושבים

 ללא דורש.

אפיזודה מבישה שמספר נשים מבוגרות מתנדבות אספו אשפה הפזורה ברחבי פארק עדן בעוד 

 ת צעירות וילדיהם עמדו וצפו בלי לטרוח לסייע ו/או לבקש מהילדים לתת כתף למאמץ.אימהו

 

 מבנים .4

 

דווח על השיפוץ אשר נערך במבנה הפיס, בהעדר שיתוף פעולה של הנוער עבודת השיפוץ 

  עובדים. 2והצביעה נעשתה על ידי מר שלמה בנג'י בסיוע 

 לשמש את, הנוער, עוז ופעילות תרבות של הישוב. להכשיר את המבנה העבודות נועדו

 

הוועד חתם על הסכם עם המועצה לשימוש בחלק ממבנה הגביה לטובת משרדי הוועד לאחר שזו 

האחרונה הוסיפה סעיף בו היא מתחייבת להעמיד מבנה חילופי לוועד במקרה של פינוי ממבנה 

ולדני אוחנה חבר המליאה על  תודה לראש המועצה על נכונותו להעמיד את המבנה הגביה.

 הסיוע בקידום הנושא.

 

 שערים .5

 

יש להעביר את הקוד לפתיחת השער סוכם להחליף את שער מרכז שפירא בשער חשמלי, 

 למד"א, משטרה ויתר גורמי חירום.

יותקן שער מכני  יצחקביציאה המערבית משטח ההרחבה החדשה לכיוון השדות של משואות 

 / תום משמרת על ידי השומרים. אשר ייסגר ויפתח בתחילת

, בעזרתם ינועו בין השערים שקל לרכישת אופנים לשימוש השומרים 300הוקצב סך של 

 בביתן השמירה. יאוחסנוהאופניים 
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 שונות .6

 

הוחלט לצאת למכרז לגייס רכז/ת נוער. בהזדמנות זו  ר סרוסי לאור התפטרות רכזת הנוער נופ

  ומסירותה לבני הנוער בישוב ונאחל לה הצלחה בהמשך הדרך. הרבה  נודה לנופר על השקעתה

 

 דוד זליגר יבדוק במחלקת הנדסה היתכנות הקמת גינה בפינת רחובות לבונה / דגנים.

 

 יש לפנות להנהלת הישיבה הגבוהה בעניין נראות החזית הפונה לטיילת.

 

ניה המיועדת לדיירי יש לפנות לוועדת תמרור לקבלת אישור סימון החניה ברחוב החיטה כח

 הרחוב בלבד.

 

 .ייוכן טופס אלקטרוני במסגרתו ייאספו פרטי התושבים לצורך הכנת אלפון יישוב

 

 יש לבדוק מול המועצה את רמת גביית המיסים.

 

הוחלט להקים במה במרכז המסחרי במתחם של בני עקיבא, הבמה תשמש את אירועי שמחת 

 עות מחיר תורה, יום עצמאות ועוד. נפנה לקבל הצ

 

 מקווה נשים .7

 

 ,התקבלה תרומה לשיפוץ / שדרוג המקווה. תערך פגישה במקום לבדיקה ראשונית של הצרכים

 הישוב להצטרף כוועדה מייעצת. נשותלאחריה תוזמנה 

 משה יניב יפנה למועצה הדתית לבחון את שיעור השתתפותה בשיפוץ.

 

    שמה: מימיר


