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ברק יפית , ענפי יריב , פריד   יו"ר , רוזנבלט ברוך, –שחר מזרחי ליאת  חברי וועד נוכחים:

 אליעזר 
 : חברי וועד חסרים

נציג במליאה, שוורץ אלחנן ,  –מזכיר , ליפשיץ אברהם  -צבי  : פרידמןמשתתפים נוספים
  בלוך נחום, רחין אורי, פרידמן בת שבע, נתן רוג'ר ואביגיל

 נציג ועד אגודה –: שוורץ יואל, רחין עידית, סלע לאה, לבקוביץ יצחק מוזמנים
  :על סדר היום

 אישור בניית מקווה בכרם מהר"ל דיון חוזר לגבי –מקווה  .1
 חדר הדרכה בבית העם בקשה לאבזור –חינוך  וועדת .2
 שולחן טניס בקשה לרכישת –ועדת ספורט  .3
 מידע .4

 החלטות: 

  : אישור בניית מקווה בכרם מהר"ל דיון חוזר לגבי –מקווה  .1
פעם נוספת  כבר בשתי ישיבות קודמות, הוועד החליט לדון בנושא נושא המקווה נדון

 .קשו לבטל את החלטת הוועדמספר תושבים שבי לאור פנייתם של נציגי
הסערה" שעוררה קבוצה זו הגיעו פניות )מכתבים, מיילים( , " יש לציין כי לאור

  .תושבים לנושא התייחסות של
דיווחה  , מבקשים מידע לגבי עלויות וחלקם מתנגדים. יו"ר הוועד חלק תומכים, חלק

 תב, שכלשהתקיימה במועצה בעניין המקווה, המועצה התחייבה בכ על פגישה
 יהיו על חשבונה )משרד הדתות(, וכן התחייבה עלויות הבנייה והפיתוח הסביבתי

 מ"ר, מבנה יפה ומודרני, האגודה 01 -לתמוך באחזקה השוטפת. גודל המקווה כ
 לבית הכנסת )סמוך לשירותים , סמוך 410הקצתה לצורך הבנייה שטח במגרש מס' 

 פעמים ,עוד בתקופה מזה שנים, מספרלכיוון ההר(. הבקשה לבניית מקווה הוגשה 
 לספק, אם שוועד אחד ניהל את המושב )ועד אגודה( מתוך הבנה, אמונה, ושאיפה

  .ניתן, צרכים ושירותים הדרושים לתושבים
את דעתם ואת האני מאמין שלהם , כמו כן ניתנה אפשרות לכל  חברי הוועד הביעו

 .עמדתו אחד מהצדדים להציג את
 .בניית המקווה שר אתהוועד מא :החלטה
 פה אחד :הצבעה

 :בקשה לאבזור חדר הדרכה בבית העם –וועדת חינוך  .2
 –הוועד מאשר את הבקשה  -לאבזור חדר ההדרכה הוגשה בקשה של וועדת חינוך

 .בהתאם לנהלים המקובלים
 : בקשה לרכישת שולחן טניס –ועדת ספורט  .3

את בקשת  ישן שהיה קיים בעבר ותקינותו, הוועד מאשר בכפוף לבדיקת שולחן טניס
 הפעילות דני מדר ירכז את  ₪. 1,511 -כ וועדת ספורט לרכישת שולחן טניס

 .הקשורה לטניס שולחן. פרטים לגבי מיקום ושעות יפורסמו בהמשך

 


