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 נוכחים .1

 

 איציק שטיינברג

 אקמן בנימין

 ציונה שרוני

 יריב אהרון

 חגי תם

 יואל ליפשיץ

 פנינית חברוני

 יוסי גבאי 

 

 נעדר .1
 

 ב גילאור ד

 

 .מאושר פה אחד –פרוטוקול קודם  .5

 

 ישיבה –אולמות בתי הכנסת  .4
 

 הועלתה הצעה לחשיבה להגביל את השימוש באולמי הישוב רק לתושבי הישוב ולא לשמחות 

 .גדולות כגון חתונות

 .חברי הועד מתבקשים לגבש דעה בעניין לקראת דיון בנושא באחת מישיבות הועד
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 מתקני שעשועים .5

 

 . ת כל גני השעשועים בישובאנו בדיונים עם המועצה לגבי אחזק

 :נכון להיום

מי אחרי בתי הכנסת ספרדי ועתרת שלום אינם מתוחזקים משום 'כל המתקנים בגן ג .א

 .שהישוב הכניס נדנדות שלדעתם אינם תיקניות

כוכבי ברחוב התמר לא מתוחזק משום שגם המתקנים בו אינם תיקניים ' הגן ליד משפ .ב

 (.לדעת מתקני פסגות)

התקיים דיון בהשתתפות מתקני פסגות ונציגי המועצה הדיון התפוצץ  4.21..1בתאריך 

 .בגלל ויכוח שהיה ביניהם

במידה . ובו אני מקווה שתתקבל החלטה לתחזק את כל הגנים 21.1.21 -נקבע דיון נוסף ב

 .ולא נדרוש שנבצע לבד את התחזוקה כולל בדיקת תקן אחת לשנה

 .לבקש הצעה לשיקום –מתקני ספורט אחרי מועדון נוער  -

 

 עידכונים .6

 

 .הסיכום בתוך ישיבות סגורותסגור התקיים בפורום  –ועדת נוער  .א

 

 .התגובות מתושבים חיוביות, היו מוצלחות מאוד –חגיגות יום העצמאות  .ב

 

 .מתוכננת מסירת הגן 24.1.21בתאריך   –גן חדש  .ג

את מנהלת הגנים ההעברה תבוצע במהלך חודש יוני וז\בסיכום עם תקוה

 .לאור יציאת הגננת לחופשת לידה

ודי פרידמן הצטרפה לצוות ההקמה השאיפה שהאתר יעלה לאויר עד 'ג –אתר אינטררנט  .ד

 .חג השבועות

 

 

 מקווה .ה

 

בהשתתפות היועץ המשפטי של המועצה ומהנדס התקיימה ישיבה אצל אבי רואה 

 .המועצה

ן ככמו, מטעם הישובמ ישתתפו בו "סוכם שבהליך הגישור שאמור להתקיים יריב והח

 .חלק מהגישור התוצאה צריכה להיות משיכת התביעהכסוכם ש

 

        

 ב ב ר כ ה        

 מוטי רוזיליו       

 מזכיר הישוב        
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