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 להלן הדברים:

, תמלא  להיות רכזת קהילה ונוער זוהר אברבנל אושרה פה אחד -למרכז שפירארכזת הקהילה . 1

 פרטים והנחיות במתנ"ס שפיר , תחילת העבודה מיידית.

 .םהוותיקימענה גם במועדון  ןתיתרכזת הקהילה  -. מועדון וותיקים2

רותי עדכנה על ישיבתה עם הגזבר  ומחכה לפגישה עם ראש המועצה להסדרת  -. תקציב תרבות3

 התקציב.

מבטון מצופה בפסיפס ופרגולה, רוצים לתאם   מיקום  ספסלעם חניכי אילן , הכנת  מיזם -. קייטנת אילן4

השנה אין לה ₪  6000 -( מבקשים גיוס כספי של כ מדוייק )בשטח מצד ימין בשער כניסה מא.אתרוג
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מירב גור אריה תעביר תוכנית  הקייטנה  –תורמים רבים בגלל הקורונה ושנה שעברה לא הייתה קייטנה 

 וזז מתרבות הנוער.וייעלה לדיון סך התרומה וסך זה יק

 -ליד טלי המזכירה  או רכישת מחשבים חדשים בדיקת שדרוג למחשב איילה ומחשב -. מחשבים5

 כרגע לא לבצע שדרוג , פחות שמושי.

צריך לדאוג לשיפוץ , מדרגות שבורים, צבע, בדיקת הממ"ד הוצאת הציוד של  -.אולם הארועים6

 שלמה בנג'י  ולמצוא פתרון למחסן.

 שלמה בנג'י ידאג למפתחות רזרבה של כל המבנים הציבוריים שיהיו במשרד. –רזרבי .מפתחות 7

תמרור שידונו על כך ויסמנו אדום  תלוועדניתן לבצע רשימה מסודרת ומרוכזת ולהגיש  -.סימון חניה8

 לבן.

 לבדוק ולחדש סימוני גזם -. סימון גזם9

 לשבעת המינים.סיור עם מתי כהן לגבי שבילים נגישים ברח' החיטה . 10

חניה לטובת צוות גני הילדים ומבקשת את  ליצורהמועצה מעוניינת  -.מתחם הסקייטפארק11

אישורינו על כך,  יש התנגדות מרוב חברי הועד  לחניה , המקום גדול וניתן לבחון אופציה לפארק 

 הבאת הצעות עבור מתקנים שונים. -ילדים וחניה.

העיקרית היא הגניבות וצריך לבדוק  הבעיהצורך בפגישה כזו, אין  -. פגישה עם מחלקת הבטחון12

 היכו עומד נושא גידור בהרחבה.

נושא המקלטים חשוב ביותר  רשימה מסודרת של המקלטים לברר מה לא תקין ,  -. מקלטים13

 : אישור שאיבות מים

 המקלטים הם:

 מקלט ליד ויטהרמר

 מקלט ליד הראל נעמן

 מקלט של לוינוביץ

 מסודר –מקלט של נריה 

 מוצף מים -מקלט ליד גן יהודה

טלי מבקשת שינוי ביום סגירת העלון מיום חמישי ליום רביעי, כאשר יום חמישי  -. סגירת העלון14

 אושר פה אחד. -יהיה לתיקונים קלים והדפסת העלון

יש גישה  הלומדים בישיבה לחלקם אברכים 40 -יש כ ,בנוגע לאברכים בישיבה -. שער כניסה15

לפתיחת השערים, יש לתת להם הרשאה או למישהו מטעם הישיבה שיהיה אחראי לפתיחת השער 

 עבורם.

הבודקה סגור ואין מענה של שומר, האם יש אופציה להשאיר מפתח למתמיד  –. לחצן בבודקה 16

 לא מאשרים. –במידה ויש צורך לפתוח את הבודקה 
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נטושים בישוב ,יש צורך לבדוק עם הפקח לערוך בדיקה של יש מס' רכבים   -. רכבים נטושים17

 רכבים נטושים ולהזיזם זה מפגע .

ללא משפחה  והגינה מלאה בעשבייה, יש  ריקישנם בתים העומדים  -חצרות אנשים בודדים ןניקיו. 18

ם זה לא בתחומי הועד אך ניתן לגייס את הנוער, מתנדבים לנקות עבור אות -צורך בניקיון העשבייה

 אנשים .

 על החתום 

 מקומי מ.שפירא וועד ר"דוד זליגר יו


