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 2/1/11 : תאריך
 ענפי יריב , פריד אליעזר,  ,  ברק יפיתרוזנבלט ברוך :חברי וועד נוכחים  
  יו"ר – שחר מזרחי ליאת: חסריםחברי וועד 
 וסי, גיא דגן, נחמולי נורית, הבר עופר, נחמולי ידוריס קיפר,  מזכיר -פרידמן צבי : פיםנוספים משתת 
 ועדת בקורתחינוךועדת : מוזמנים ,  
 על סדר היום: 

 22:22 –זומנה ועדת חינוך  –חינוך  .1
 22:02 –זומנה ועדת בקורת  –משוב  .2
 הפרדת אשפה לזרמים יבש/ רטוב .0
 11/2212אשור פרוטוקול  .4
 עדכונים .5

 החלטות: 

 עיות בפעילות הילדים והנוער ועדת חינוך זומנה לתת דווח על הב :11:11 –זומנה ועדת חינוך  –חינוך  .1
רות ועדת חינוך דיווחו לועד לגבי חוסר השביעות מרכזת הנוער ועל המאמצים להחלפתה. חב .א

חברות הוועדה ציינו את הקושי למצא רכז/ת שמסכימים לעבוד ביום שישי. ועדת חינוך עדכנו על 
  .  עבודתה של הרכזת בימים הקרובים גם אם לא ימצא מחליפ/ה סיום

ית ציינה , כי מעיון בפרוטוקולים נראה כי רוב חברות הועדה שהתנדבו לה בתחילה אינן יפ .ב
נוכחות בישיבות ולא לוקחות חלק בפעילות הועדה  . ושאלה האם  עקב כך  ועדת חינוך זקוקה 

 לעזרה נוספת  מצד הועד. 
דיון הועלו ג בימי שישי והענות הנמוכה בפעילות בכלל. ב –הועלתה דאגה להמשך פעילות א  .ג

  הפעילות גם ללא רכז/ת.  מספר רעיונות להמשך
 

 -שאלונים ותוצאותיהםב: ועדת בקורת שניצחה על הטיפול 11:01 –זומנה ועדת בקורת  –משוב  .2
. הועדה לא כתבה מסקנות   שמפורסם בימים אלו לתושבים הביאה לוועד המקומי את תוצאות המשוב

 ת התוצאות כפי שעלו מתשובות התושבים.העולות מהתוצאות אלא הביאה א כלשהן 
הגורמים השונים הפנימו את הערות התושבים וממליצה לוועד ככל ועדת הביקורת תפעל ותבדוק אם אכן 
 שזה תלוי בו לפעול בהתאם להערות.

הועד  חרוג מעבר לחובה שלהם כלפי מבקרת המועצה ולבקר את פעילותחברי הועד ביקשו מהועדה ל
לשם כך , הוצבה  בזמן אמת כמו כן לטפל בפניות הציבור.  להציף בעיותבאופן שוטף על מנת  והמזכירות

תיבת דואר בסמוך לתיבות הדואר במושב , אשר תשמש את ועדת ביקורת בלבד . כמו כן , יפורסם מייל 
 ישיר לועדת ביקורת .

פות בעניין משכורות  והתנהלות כמו כן גיא דגן חבר וועדת ביקורת הסב את תשומת לב הוועד לחוסר השקי
 נושאי המשרה וכפועל יוצא מכך הקשר וההתנהלות עם וועד אגודה וביקש כי הנושא ייבדק לעומק.

 
: פניית מנהל מחלקת תברואה בעניין הצעת המועצה להציב מיכלים  הפרדת אשפה לזרמים יבש/ רטוב 0 

לוט ברחוב אחד בתוך היישוב בהסכמת טמוני קרקע. ועד המקומי מקבל את ההצעה לבצע ניסוי כפיי
 התושבים על מנת לעמוד מקרוב על היתרונות.

 חסות.יהועד החליט לפרסם את הפנייה לתושבים על מנת לקבל מהם התי
 
  קבלת הצעת מחיר לבניית בית הנוערא. רוזנבלט ברוך נפגש עם נציגים של משכל בעניין  עדכונים:. 4
 ם יתקבלו התוצאות.ימי 0-4בדיקה לבית הנוער. תוך  

צבי ממשיך לטפל בעניין בית הנוער בדרך שהוחלט עליה בעבר, מול המועצה האזורית. ,  במקבילב. 
 תתקיים פגישה בעניין בשטח בכרם מהר"ל בהשתתפות המתכנן ואסף וכנר מהנדס המועצה.

 לנסות לקדם הקמת מגרש משולב נוסף:ג. בהמשך לבקשת וועדת ספורט 
 ת ספורט נפגשו עם מנהל האגף המוניציפאלי משה אלזרע על מנת לבדוק צבי + נציגי ועד

 מימון לעניין, בשלב הראשון הובטח לנו לבצע את התשתיות.
  צבי יקיים פגישה עם משה לנר אדריכל נוף על מנת לבדוק ולוודא שאכן תכנון המיקום הקודם

 שנעשה בעבר עדיין מתאים להיום.
 


