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 - מפגש תושבים .1

, המפגש ישולב עם תיאטרון פלייבק. במפגש 28.11.15הוחלט לקיים ערב קהילה בתאריך 

שבוצעו / בתכנון, , פרויקטים 2015יוצג לתושבים הנתונים הבאים: תקציב וביצוע תקציב 

 .2015, מצגת תמונות מפעילויות תרבות בשנת 2016מאזן, דגשים לתקציב 

 

 - מכרז משולב .2

 הוחלט להפיץ את המכרז המשולב לאחר שחברי הוועד אישרו את תוכנו.

 

  - הסדרי שמירה .3

העובדה כי המשטרה הפסיקה לממן את השומר השני ובמקביל אינה מימי הציגה את 

ל שומר אחד בלבד. מימי דיווחה על המגעים עם המשטרה ועם המועצה מאשרת נוכחות ש

למציאת פתרון לעניין. בפגישה שהתקיימה בין הגר ממשמר הגבול, אלון ביטון ומימי הוצע 

לילות נוספים,  2הישוב יממן עלות שומר פעמיים בשבוע, המועצה תממן  -המתווה הבא 

 בת תתקיים שמירה בהתנדבות.לילות ובליל ש 2ישראל סלומון הרב"ש ישמור 

 מדובר במתווה מוצע אשר טרם קיבל את אישור הגורמים המעורבים.

חברי הוועד העלו הסתייגויות מן התוכנית והדגישו את נקודות התורפה כמו יכולת גיוס 

 מתנדבים, הסכמת שרולי לעבודה בלילות ועוד.

המוצע וכן שרולי שלומון הוחלט כי ישלח מכתב למשטרה ולמועצה בדבר הקשיים במתווה 

 יוזמן לישיבת הוועד הקרובה להציג את עמדתו.

 

  - תחנות הסעה .4

ממול המעון. באחריות שלום להעביר את תוכנית הישוב הסעה, אחת  תחנתסוכם להקים 

המוצעת ע"י מהנדס כבישים/בטיחות דרכים כדי שמיקום התחנה יהיה תואם לתוכנית 

 העתידית 

 

 -שילוט  .5

לתושבים מכתב בו יתבקשו לאיית את השם אותו הם מבקשים להציג על הוחלט לשלוח 

השלט. סוכם לרכוש תיבת מכתבים שתוצב בכניסה למשרד. בנוסף סוכם להזמין שלטים 

 לפארק לגבי כללי התנהלות בפארק. אלישבע תבדוק הצעת מחיר חילופית לזו של עץ השני.
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  - שיפוץ מעון .6

האגודה לגבי מבני הציבור לאחר קבלת הערות מהיועץ יש לחתום על הסכם מחודש עם 

 המשפטי של הוועד ומחברי הוועד. מימי תעביר את ההסכם לעיונם.

הוחלט לאשר למועצה לבצע את השיפוץ על פי הצעת המחיר אשר הוגשה על ידם והוצגה 

 לחברי הוועד.

 

 -פארק משחקים  .7

בע טוענת שישנם מתקנים מימי תבדוק את הישימות של הוספת נדנדות לפארק. אליש

מימי תזמין את המועצה לבצע בדיקת תקינות. באחריות אלישבע להיות נוכחת  -מסוכנים 

 בבדיקה או לחילופין להציג את הליקויים לשרולי.

 

 -בקשות חברים  .8

  סגור


