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 ע"כ בנ"בי\בניית אולם .4

 
תלמידי כיתה יא עשו פעילות מבורכת וגייסו כסף לרכישת ספר תורה לזכרה של   -אייל 

 .ל"רחל למפל ז
 .טקס הכנסת ספר התורה יתקיים במוצאי שבת פרשת ויקהל 

, ר" מ150 -ל כע מציע לבנות מבנה ש"היום אין מקום ראוי לתפילה לחניכי בנ 
 .₪ מיליון 1\2 -ע בעלות מוערכת של כ"ברחבה של בנ

ע וכך יהיה "מציע לבחון בניית ספריה חדשה ולתת את אולם הספריה הקיים לבנ -מוטי 
 .ע תכער את המקום"הבנייה ברחבת בנ. להם קומפלקס לכלל הפעילות

לכך מציע לבחון ל יקר ואין לנו תקציב "הבינוי המוצע בשתי האפשרויות הנ -איציק 
 .בניית פרגולה מקורה שבודאי עלותה תהיה הרבה יותר נמוכה

 

 החלטה
 

 .מוטי יבדוק עלות פרגולה או מבנה קל ויחזיר לדיון בועד לקבלת החלטה
 

 כ יד משה"בי .5

 
שירותים ומטבחון בצמוד לגן שפה אינה ' כ יד משה לבנות יח"בקשת בי, בהמשך לדיון הקודם

 .נראית מעשית
 שמיקום זה נבחר כדי שיהיה נגיש וקרוב לנכים לא מספק משום שמדובר במרחק בין הנימוק

 . ' מ30 -כ לאחוריו של כ"קדמת בי
ולכן . כ לשירותים חיצוניים"נכים הנזקקים לשירותים במהלך התפילה יצטרכו לצאת מבי

נות כ מתכוון לב"מוצע לתכנן את בניית השירותים והמטבחון כחלק מהתוספת הגדולה שביה

 .בעתיד בצד האחורי ולבצע בשלב ראשון רק את השירותים והמטבחון
 

 הודעות על תקלות .6
 

 שעות מאחר והשימוש 24  על תקלות במשך  s.m.sלפני כשנתיים הכנסנו שירות הודעות 
לשנה עבור כמות הודעות קטנה  ₪ 3600 -בשירות זה הינו מזערי אין הצדקה להשקיע כ

 .מאוד ולכן הוחלט לבטלו
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 תוכנית פלא .7
 

 .ד"ס ממ"תוכנית פלא הינה תוכנית להעשרה בעברית עבור עולים חדשים בבי
ס מתנגד לפתוח את הכיתות בתחום "מספר הילדים מחייב פתיחת שתי כיתות אך מנהל בי

 אין אפשרות ללמוד . ס"ס ומבקש שילמדו במועדון נוער למרות שמדובר בילדי ביה"בי

נאוה תשוחח בעניין עם דוד ' גים המתקיימים בו ולכן הוחלט שגבבמועדון נוער לאור החו
 .אביטל להרים את הפרוייקט שעולה המון כסף ויתרום לקידום הילדים

 

 ס"שעות ספריה משותפת לבי .8
 

 .ס" שעות משותפות לילדי בי8השנה יופעלו רק 

 .ד"ס ממ"ח בי" שעות ע4משנה הבאה יתווספו 
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 מוטי רוזיליו         
 מזכיר הישוב         


