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 :דיון והחלטות

 אושר 5רוטוקול פ: החלטה .1

שנים הוחלט על פרויקט  6-ותר מנחמה מציגה שלפני י -שיפוץ חדר האוכל .2

גדול של שיפוץ חדר האוכל שמהווה מקום מרכזי בישוב ונמצא במצב של 

סכנת נפשות בשל כשל בחשמל, מים ביוב, דלתות כמו גם התקרה. אין היתר 

בניה ולכן הוחלט לבצע שיפוצים באולם ובמטבח. בעתיד תהיה תוספת 

 לשירותים.

י חייב שתהיה לו הנגשה נים כל מבנה ציבורש 3-1לפי החוק החדש שיצא לפני כ

 רותים חייבים להיות באותו מפלס של האולם. לנכים. ושי



על מנת לקבל את האישורים המתאימים פעלו לפי החוק ובקשו את האישורים. 

צורך להגיש  בינתיים שונו כמה חוקים חוק המטבחים וחוק כיבוי אש ולכן היה

 יך מהתחלה. תוכניות חדשות ולהתחיל את כל ההל

לסכום גבוה מאוד ולכן הוחלט  למבנה הגיעוהפיתוח מסביב  עלות השיפוץ

 את המטבח רק בחלקו. בינתיים לערוך שיפוץ של חדר האוכל ו

בות ר"ח ועוד. שימוש בבניין יעשה לרווחת כל הקהילה כגון: קידוש בשבת, מסי

 -כיל כבר הרבה מבוגרים ובמועצה יש תוכנית של וותיקיםנכון להיום הישוב מ

    גם הם יוכלו להשתמש במבנה.  

נחמה התחילה במבצע גיוס תרומות ופנו גם לעמותה להנצחת זכרו של הרב 

 קרליבך, וזאת לצורך השלמת שיפוץ המטבח.

+מע"מ, זהו תקציב צבור 059,999תקציב לשיפוץ  אושר ע"י ראש המועצה בסך 

. ראש המועצה אישר גם מפקח שיוציא מכרזים 2911תיים + תקציב של שנ

  מהישוב צריך להיות נציג שיפקח. ויפקח על הפרויקט. גם

 

שנה למבוא מודיעים,  59במסגרת  -בנוסף נחמה מבקשת להעלות פרויקט נוסף

יקציב תקציב נפרד לחגיגות . החל מגרעין הנח"ל הראשון. ראש המועצה אמר ש

נמצאים: ג'ולי, זהבה, רחל טרוגמן. בתוכנית לשלוח הזמנה  נתבקבוצה המארג

 שנים.  59לכל האנשים שגרו במושב לפני 

 הרעיון להכין תוכנית לאותו ערב+ חוברת עם תמונות ו/או כתבות של אנשים. 

  . 11/0/11נקבע תאריך: יום שלישי יד' אלול תשע"ד  

השעות שהיא חייבת  חוה תשלים את םבינתיי: החלטה -השעות נוספות לחו .3

וכן נוציא מכרז לתפקיד פקיד גזברות. מתקציב שעות התרבות בעבודת 

 שיבצע עבודה משרדית.

 .מצורף נספח -שימוע לחמי .1

ישלחו נושאים   25/5/11תאריך לישיבת וועד הבאה יום ראשון כה' אייר  .5

  במייל.


