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 להלן הדברים:

הוא נושא מורכב מאוד , ניתן לחשוב על החתמת התושב על מסמך בגין  הנושא ההנצח -ההנצח. 1
 אחריות , ניקיון, אחזקה, שינוי כלשהו מטעם הועד ועוד...

יש לדון בנושא חשוב זה לעומק הוועד אינו מקצה קרקע או מקום משטח ציבורי עבור הנצחות. 
 ולהתייעץ עם יועץ משפטי

מועמדים , נבחרו שני מועמדים , איילה תיצור קשר לקביעת  5איש אחזקה, מתוך רשימה של . 2
 ראיון.

 טופל, יש צורך במצלמה איכותית  3שני השערים עובדים כשורה  , הנזק בשער לכביש  -שערים. 3
 הרכב. השער  המראה גם את מספרי לכיוון

 יש לבדוק את המצלמה הנמצאת בכיכר של האחוזה

 מחשב בקרה במשרד הועד )מחשב של טלי(.יש לחבר את המצלמות ל
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 מס' אופציות בנוגע לשמירה: -שמירה

 ימים בשבוע )לא כולל שישי בערב(  6הצעות מחברות שמירה עבור סיור  2התקבלו 

 לא פחות. בלילה שעות 7בתוספת מע"מ עבור ₪  17,000 -חברת גימיק -

שעות בלילה לא כולל שישי, עם אופציה לקשר את   5בתוספת מע"מ ₪   15,000חברת הנץ  -
 .אזעקת הבית של כל תושב למוקד החברה

 בתוספת מע"מ + משכורת שומר ללילה וביטוח .₪  2490השכרת רכב חודשית עלות -

ודשית  לכל תושב שמתחבר ניתן לברר עם חברת הנץ על אופציה לחבר את התושבים בעלות ח
 למוקד החברה.

 .הועלה נושא חשיבות אתר היישוב, אושר העלאת האתר -אתר יישוב. 4

 שונות:. 5

 יש לדרוש מהמועצה לאטום את המבנה, סכנת נפשות!!! הנוער נכנס  -מבנה הגביה הישן
למבנה יש סכנת התחשמלות , מלא זכוכיות  וחשמל פרוץ, החשמל של המבנה מחובר 

 לתאורת רחוב לכיוון הוואדי ותיבות הדואר של השכונה הותיקה

 יפול מול שלתיאל ) מועצה העירוב בתחום היישוב תקין, העירוב מחוץ לישוב  בט -עירוב
 דתית( ערכו סיור עם מוקד העירוב והנושא בטיפולם

 כרגע יש להמשיך בעלון עד להקמת אתר יישוב , ברגע שיוקם האתר יש  -עלון שבועי
 לשקול לביטול העלון או להפצתו אחת לשבועיים /חודש.

 לטובת מועדון הנוער )סנוקר, ₪  8000מועדון הנוער  הקצאה תקציבית בסביבות  -תרבות
יש לבדוק מה יש בתקציב  -., עיצוב המקום, מקרר וכו(הוילונות, פלייסטשן, טלוויזי

 התרבות ולראות מהיכן ניתן לממש וכמה לטובת המקום.

 לרחובות בשם וא לאחר בדיקה מול המועצה הובהר כי לא ניתן לקר -שמות רחובות
שבעת המינים )כבר קיים ואינו המשך הרחוב( לכן לאחר בדיקה נוספת ולפי הסקר 

שנעשה השמות הנבחרים הם מארבעת המינים רחוב הדס ורחוב שני ערבה. לאיר אישור 
 יועבר לאישור מליאה..

 חברי הועד ידונו בנושא   -נושא שכר של מזכירת יישוב ומזכירת הוועד 

 גואטה מזכירת יישוב מרכז שפירארשמה: איילה 
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