ז' שבט תשע"א
12.1.11
ועד – -3563

לכבוד
חברי הועד

הנדון :סיכום ישיבת ועד מס' 63
מיום ראשון ,כו טבת2.1.11 ,

.1

נוכחים
איציק שטיינברג
יריב אהרון
יעקב טאוב
נאוה גלבנד
יוסף אופנבכר
קרן ריצמן

.2

נעדרו
יצחק הרטמן
רפי ברזאני
אייל ברייטברט – חו"ל

.3

פרוטוקול קודם – מאושר פה אחד.

.4

כיבוי אש
השתתף זרובבל – רבש"צ.
הדיון התקיים ע"מ לבדוק מוכנות הישוב למקרה של שרפות.
זרובבל – עיקר המוכנות שלנו במקרה של שריפה שאיננו מסוגלים לתת לה מענה הינו רכב
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כיבוי המוצב בקרית ספר ובמקרים חריגים מקבל תגבור מגבעת זאב והסביבה.
לנו יש מחבתים על רכבי הסיור כמענה ראשוני ולשריפות קטנות.
סיכום
א.

ב.

.5

זרובבל יבדוק עם גורם מוסמך בכיבוי אש ביצוע הדרכה לשומרים וכן איזה
ציוד כדאי שיהיה על רכב הסיור ובמקום מרכזי כגון הש.ג .שיתן מענה
ראשוני
להוציא מכתב דרישה למועצה לקבל עגלת כיבוי ניידת.

הכרות עם השוטר הקהילתי
שמעון אוחנה החליף את רוקח איציק כשוטר קהילתי של הישוב .איציק נתן סקירה כללית על
המצב בישוב והשת"פ עם המשטרה בעיקר במיגור הונדליזם ופעילות המשטרה בסופי שבוע.
שמעון הבטיח מבחינתו לעשות הכל לסייע לישוב בכל תחום שבסמכותו.
הטלפון של שמעון – 0506272182
מאחלים לשמעון הצלחה בתפקידו ושיתוף פעולה.

.6

יד משה
בי"כ יד משה ביקש את הסכמת הועד לבניית מבנה מטבחון ושירותים צמוד לגן ש.פ.ה
שישמשו את בי"כ בקיום אירועים בשבת ברחבת בית הכנסת בין גני הילדים.
מאחר וחלק מהבנייה יהיה בחצר גן הילדים וחיבור התשתיות יהיה קשה הוצע לבדוק ולהכין
תוכנית חלופית לבינוי בצד האחורי של בי"כ.
כמו כן גב' נאוה גלבנד תבדוק את המשמעויות לגן הילדים לבקשה.

.7

החזקת גינון בבית ספר יסודי
הוצע לבי"ס שצוות שני גננים בפיקוח של שמעון יתחזק את הגינון בבית הספר יום חודש
תמורת עלות שכר עבודת הגננים  ₪ 500לחודש.
בית הספר מבקש שיעשו את התחזוקה ע"ח הישוב.
איציק הציע פשרה שהעלות השנתית תעמוד על  ,₪ 3000התקבל ברוב  -5בעד  – 1נגד.
נאוה תבדוק עם בי"ס אם הצעה זו מקובלת וכן שיתוף הילדים בנקיון חצרות בי"ס וסביבתו.
בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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