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 נוכחים .1
 

 איציק שטיינברג 
 יצחק הרטמן

 אייל ברייטברט 
 נאוה גלבנד
 יריב אהרון
 יעקב טאוב

 יוסף אופנבכר
 רפי ברזני

 
 נעדרת .2
 

 ריצמן קרן
 

 .מ" מאושר לאחר תיקון הר–ול קודם אישור פרוטוק .3
 

 .7יוסף אופנבכר הצטרף לדיון החל מסעיף  .א
 .התקציב לשכר אברמי גרוס יהיה מתקציב ועדת  נוער .ב
 .יקובס דוד ודבי לציין רק מספר מגרש'ג' במקום משפ .ג
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 מקוה .4

  
 

 .המקוה החל לפעול לפני כשבועיים -
 . מכרזים לבלנית ולאיש אחזקה ונקיון2פורסמו  -
 .משה סלם ומוטי, קרן, נאוה, איציק: לבחירת בלנית יהיובועדה  -
 .יצחק ומוטי, יעקב,  איציק–בועדה לבחירת איש אחזקה יהיו  -
 .י יוסף אופנבכר" הנושא ירוכז ע–שלט בציון התורמים למקווה  -

 
 רכז נוער .5
 

רכז נוער ביקש לסיים תפקיד ומוכן להמשיך בתפקידו עד שיבחר רכז חדש אך לא יותר 
 . 2010' מאוקמאוחר 

 .20.8.10הוחלט לפרסם מכרז ולאפשר הגשת מועמדות עד 
י "כמו כן יתואם עם המועצה לפרסם שוב מכרז לרכז קידום נוער בחצי משרה שאושר ע

 .המועצה
 

 מועדון גימלאים .6
 

הייתה תקלה שמועדון גימלאים קיים פעילות מקבילה לפעילות רכזת קהילה  -
 .ללא תיאום איתה

 . תיאום על כל פעילות עם רכזת הקהילהמודגש שיש לבצע -
 . פה אחד–נציג הועד במועדון גמלאים נבחר יעקב טאוב  -

 
 ספריה  .7
 

עבודות ההעברה יבוצעו .  תפתח הספריה החדשה לציבור8.8.10 -ה בשבוע המתחיל ב"אי
 . ובו לא תהיה קבלת קהל בספריה1-\8\10בשבוע שבין  

 
 סלילת כביש דרומי .8

 
 .דרומי נפתח ויש קבלן זוכהמכרז לסלילת כביש ה

 .בשבועות הקרובים תבוצע העבודה
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 מגרש בייסבול .9

 
אפריים הציג תמונת מצב שהאחזקה במגרש הבייסבול לא מספקת וצריך לבצע פעילות 

 .שיקום יותר נרחבת
 .הוסבר לו שקיימות מספר בעיות המשפיעות על מצב המגרש

 
 תכליתי כפי שהיה צריך להיות ולכן התשתית נבנתה למגרש בייסבול ולא למגרש רב .א

 .הבלאי יותר מואץ וגדול כתוצאה ממשחקי כדורגל
 

 . התקציב למגרש אינו מאפשר ביצוע עבודות חידוש ושיקום .ב
 

 .לשיקום כסף שאינו קיים ולא מתוקצב ₪ 180,000     למשל אפרים קיבל הצעה בגובה 
 

 סיכום

 
כפי ( הצעות מחיר 2נו במקביל יקבל אפריים יגיש מפרט ותוכנית לאחזקה לתמחור של

 .משני גננים חיצוניים) שדיווח בישיבה
 
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה         
 

 מוטי רוזיליו        
   מזכיר הישוב         


