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 :החלטות

מוזמנים: בהמשך לבקשת הועדה , זומנו חבריה לישיבת ועד.  – ועדת ספורט ./
מבחינתם לתכנון ההשקעות לשנת   הוועדה הציגה את הצרכים וסדרי העדיפויות

21// . 
o  מגרש ספורט משולב בעדיפות ראשונה 
o  מגרש כדורגל 

הועדה ציינה שלדעתם ישנה אפשרות לקבל מימון חלקי דרך המועצה מכספי מפעל 
 הפיס .

בבקשתם   חברי הועדה יבדקו את נושא המימון מול המועצה . הועד הביע תמיכה
וציין כי ישנו מקום שיועד מגרש ספורט משולב. כמו כן , הועד מבקש לציין נכון להיום 

ולכן אין באפשרות הועד להקצות כספים  אנחנו בפתחו של פרוייקט בית הנוער
לבניית מגרש משולב בשלב זה. מאידך הוועד יעשה כל שיידרש לסייע על 

פגישה עם הנוגעים בדבר   להשיג תקציבים ) חיצוניים ( למטרה זו. תקבע  מנת
 במועצה . 

, //21: ועדת בטחון הגישה את הצעתה לתקציב לשנת מוזמנים –ועדת בטחון  .2
  י עדיפויות לשדרוגים המוצעים על ידה.פרטה את סדר

  הקיים והמעבר לשיטת כונן.  הוועדה נתבקשה להציע שינויים לגבי מערך השמירה
 החלטת הוועד: 

o  לקבל את תוכנית וועדת בטחון 
o  ועדת הביטחון תגדיר את תפקיד הכונן 

 : בהמשך להחלטת הוועד בעניין תכנון הגינון בכיכר הכניסה, הוחלטכיכר כניסה .0
להורות לגנן במיידי לעקור את כל הצמחים בכיכר )פרט לעץ הזית( ולאחר מכן לתכנן 

  הגינון מחדש.
: במקביל להחלטה להעביר את ניהול פרויקט הבנייה למועצה )ניהול מכרז, בית נוער .4

פיקוח ועוד( הוועד החליט לקיים מכרז לבניית הפרויקט על מנת לקבל אומדן של 
  ומדן שקיים, ובנוסף למכרז שהמועצה תקיים.עלות הפרויקט בנוסף לא



: למרות בקשות חוזרות ונשנות מצד הועד לשמור על התשתיות פגיעה בתשתיות .5
  הציבוריות , אנחנו עדיין עדים להרבה מאוד נזקים.

  הנוגעים בדבר בגין פגיעה ונזק בתשתיות.  לחייב את התושבים :החלטת הועד
, תיערך פגישה //21: בהמשך לדיונים על תקציב הוועד לשנת מנהלות –תקציב  .6

 משותפת עם ועד האגודה.

 


