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 7836 יוני  0 
 . ועד תישיב סיכום 

 
 .התקיימה ישיבת וועד  72/4/36בתאריך  .3
 .יוסי והבה, מיכה דוד, מיקי פינטו, יואב קליינמן, יצחק בן חור :חברי הוועד :נוכחים .7

 ".יש עתיד"המועמדת להצטרף לוועד היישוב מטעם רשימת  –אילנית זלינגר                               

 
 .ירות קראוון מכ

 (.ליד משפחת רוטמן)פ מיקום קראוון מכירות במגרש החנייה ברחוב טורקיז "אושר לחל .1

 .פ החזרת המקום לקדמותו"בגמר השיווק של פרויקט גבעת האנטנה  באחריות החל .6
 אנטנת חברות הסלולאר

 .העתקת האנטנה של חברות הסלולאר בטיפול משותף של יואב ואלדד בן זמרה  .2

 .שאר האנטנה במיקומה הנוכחיית האנטנה למקום שיוסכם על כל הצדדים תסוכם כי עד להעתק .4
 .פ"נושאים מול החל

 .באחריות יואב לקבל מהחברה לפיתוח את פירוט יתרת הזכות של היישוב בגין הבנייה עד כה .2

 .ברקת' פ יבצע כנגד הבנייה בגבעת האנטנה והמשך רח"ועדת תכנון תגבש הצעה לפרויקטים שהחל .0

שתבנה  ד"פ בגין כל יח"פ לסגירת התחייבות החל"ל החל"ואב תיאום פגישה עם סמנכבאחריות י .9
אזור , בית הכנסת)פ "ב התחייבות זו יבוצעו הפרויקטים הציבוריים על ידי החל"ע. מעתה בנעלה

 .('בריכה וכו, תעשייה

ישולם  חלקו של היישוב .הקמת הכיכר בכניסה ליישוב תוקם במימון משותף של המועצה והיישוב  .38
  .ב היתרה הקיימת ליישוב"פ ע"י החל"ע

 
 .981מגרש 

יש לוודא כי הבדיקה . המועצה ערכה בדיקת היתכנות למיקום בית הספר ובית הכנסת בתחום המגרש .33
 .כוללת אולם ספורט במתחם בית הספר

 .י המועצה"מבוצעת בימים אלה ע –מדידה  .37

 . בנה הקבע של לבית הספרי המועצה בקשה לחכירת המגרש לצורך הקמת מ"הוגשה ע .31

ובהמשך לבית הכנסת  309יחל תכנון כביש הגישה אל הגנים החדשים במגרש  –לאחר סיום המדידה  .36
 .ובית הספר

 .מבנה קבע בית הכנסת

 .הינה האופציה המועדפת  309הקמת בית הכנסת בסמוך לגני הילדים במגרש  .32

יוקם בית הכנסת בשטח , ככל שלאחר המדידה יתברר כי לא ניתן להקים את בית הכנסת במגרש זה  .34
 . שתוכנן במקור מול מתחם הקראוונים 

 .ןמבנה גן דובדב
יש לוודא כי מבנה הגן הארעי יישאר . בשנת הלימודים הקרובה צפוי גן הילדים לעבור למשכן הקבע  .32

 . מבנה לחבורת סביוניםתבחן אפשרות הקצאת ה. בידי היישוב 
 .מזכיר יישוב

  3/0/36אשר יחל בתפקידו ב, יצחק בן טוב , לאחר סבב ראיונות שנערך למועמדים נבחר  .30

 .עם כניסתו לתפקיד כל רפרנט בתחומו יערוך למזכיר חפיפה  .39
 

 ל"משלוח לחיילי צה
לוח פינוקים לחיילי וועד היישוב מבקש להודות את פועלה של נטע זמיר אשר יזמה והובילה איסוף מש .78

 .הנערים החטופים 1בחיפוש אחר לילות כימים ל שעמלו "צה

אליה הצטרפו תושבים רבים מוכיחה פעם נוספת את איכות קהילת , של נטע זמיריוזמה מבורכת זו  .73
 .נעלה

 !!!יישר כוח  .77
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 .פעילות מזכירות היישוב
חמישי תפתח המזכירות בין בשעות  ישתנו שעות קבלת הקהל במזכירות  בימי 3/2/36סוכם כי החל מ .71

 .  33:88ל  9:88ובימי שישי יצומצמו שעות הפתיחה לשעות  78:88ל  30:88
 

 .יוסי ווהבה: רשם 
. 


