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  אושר 35מספר פרוטוקול 

 

 2018סוכות  פסטיבל 

אלישבע תבדוק עם לאה סנד האם היא . 02.04.18ם ביום שני חוה"מ סוכות הפסטיבל יתקיי

 מתכננת להיות שותפה בארגון היריד.

אדם מתאים. לאור זאת הוחלט לא  יש לוודא ששטח היריד מנוקה עוד באותו ערב ולהעמיד כח

 להשתמש בילדי בני עקיבא למטרה זו אלא להביא צוות מבוגר ואחראי.
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 מגרש כדורגל 

יש לקבע את השערים וכן  -עלו ליקויים לגבי השערים במגרש הכדורגל בו הו בדיקההוצג דוח 

 השערים חלודים ושבורים. 

 לצורך היריד.הובהר כי נדרש מנגנון המאפשר פירוק השערים 

 סוכם לבצע שיפוץ אם ניתן, אחרת לרכוש שערים חדשים מתקציב פיתוח.

 

 פחי אשפה טמוני קרקע 

פחי אשפה טמוני קרקע. הוחלט בשלב זה  להותיר את הפחים  2דווח כי המועצה התקינה 

אשפה גדולים לאזור הפארק  מיכלי 3הקיימים בקדמת המושב. מימי תפנה להראל כדי להעביר 

 כדי לשמש את היריד

 

 שמירה 

מימי עדכנה כי הישוב ישא בעלות השמירה בסופי שבוע ואילו המועצה תממן את ההפרש בין 

 .הסכום הממומן על ידי המשטרה לעלות השמירה בימי השבוע

 

 בית כנסת 

ד ישלם עבור במקרה זה הוועמימי תבדוק האם ניתן לשלם מתקציב פיתוח עבור בית כנסת 

ה, כל זה בכפוף והאגודה עבור המבנ תאם לא ניתן אזי הוועד ישלם עבור הצטיידותיקוני המבנה. 

 לאישור היועץ המשפטי.

 

 מכרז ניקיון 

יוצא מכרז ניקיון חדש ברוח המכרז  15.03בעקבות הודעת דפנה על הפסקת העבודה החל 

 הקודם

 

 רשמה: מימי וילנסקי
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