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

 הצטרף באמצע( רוזנבלט ברוך :חברי וועד חסרים( 

 מוזמנים: 

 הנציג במליא –ליפשיץ ממה מזכיר,  – צביפרידמן : משתתפים נוספים 

 על סדר היום:  
)גן משחקים, בית נוער, גן חובה( 52:22 –מוזמן  -. משה אלזרע1  

תנועת נוער –. שרון גת 5  

. אישור למסיבת קיץ3  

. שמירה4  

  החלטות:

1. משה אלזרע- מוזמן – 22:22 )גן משחקים, בית נוער, גן חובה( :  אלזרע הוזמן לישיבה על מנת לקבל דיווח 

ועדכון בנושאים הבאים: א. גן משחקים: המועצה החליטה להקציב 122,222 ש"ח להקמת / שדרוג גן משחקים בכל 

.5213יישוב. קבעה סדרי עדיפויות בשאיפה שכרם מהר"ל תקבל את התקציב ב  

ב. בית נוער: תקציב המועצה לבית נוער 422,222 ₪ יש לממשו בהקדם. בנוסף יש לזכותנו עוד כ -422,222 ₪ 

השנים האחרונות. דגש על : * חובת מכרז פומבי לבניית המועדון  2השקעות שהצטבר במשך במועצה ע"ח תקציב 

כן נחליט לבצע עם משכ"ל )פטור(. * תיבדק הצעת משכ"ל לעומת קבלנים פרטיים ואז יוחלט. אם אלא  

ג. גן ילדים: גן חובה. בימים אלו תחל בניית גן חובה בתקציב משרד החינוך. המקום המיועד לבניית הגן, הוא דרומית 

 למכולת, שטח זה הופקע למטרה זו בכפוף להחלטת האגודה בתכנון הכולל של המושב.

5. שרון גת – תנועת נוער: על מנת לפתור את מכלול הבעיות בהקשר לנוער והתפקוד של מחלקת הנוער במועצה 

תנועת המושבים,  ם אחת מתנועות הנוער )כמושלכאורה לא נותנת פתרונות לנוער שלנו. מציעה ליזום התקשרות ע

ולהתנתק מהתלות במחלקת הנוער במועצה. הנוער העובד וכו'(  

 3. אישור למסיבת קיץ: אישור הוצאה של 15,222 ₪ מתקציב תרבות ל"מסיבת קיץ" 9/8/15

4. שמירה: התקיים דיון נוסף בעקבות פנייה של האגודה שלצד הפתרונות הטכנולוגיים )מצלמות ושערים( יש חובה 

 להעסיק גם שומר. החלטה: א. יותקנו מצלמות בהתאם לסיכום הקודם ולהצעת המחיר.

 ב. יותקן שער כניסה ראשי חדש 

 ג. יותקן שער אחד לשדה    

לחודש בשילוב עם המוקד של המועצה נקבל סריקה ₪  5,222ד. בהתאם לסיכום עם קב"ט המועצה בהוצאה של 

הסדר זה מצריך  –ורך גם פטרול ממונע שיוזנק אלינו ב דרך המצלמות במוקד ובשעת הצשוטפת של המתרחש במוש

 אישור סופי בכתב של הקב"ט.

 
 

 חתימת יו"ר ועד מקומי         חותמת 

               


