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  :ווח מפגישה במחלקה המוניציפאלית די .1
  15/12/11יש להגיש עד  2111תקציב מוניציפאלי לשנת 
 .משוב לגבי בעלי תפקיד , בעלי תפקיד בשכר 

  אישי -הסדר חוב .2
התפטרות )רשימת ל"ה( :עופר הגיש את התפטרותו  –עופר זהבי .3

בהתאם לנהלים, בהתאם  מהוועד, המזכירות תעביר ותפעל בעניין
 רוך רוזנבלט יחליף את עופר לאחר אישור המועצה. לרשימה ב

 הוועד מודה לעופר זהבי על תרומתו עד היום. 
: עובדים או קבלנים שיש להם עניין או זיקה  השתתפות בעלי עניין בישיבות .4

 לנושא הדיון באופן אישי לא ישתתפו בדיון בישיבה )יצאו החוצה(.
להעביר משוב לתושבים לגבי בעלי תפקידים : הוחלט  משוב לתושבים .5

 בשכר.
  : הוחלט להתקין תיבה לוועדת בקורת בעניין המשוב  ועדת בקורת .6
: בקרוב יופץ דף לחבר, עדכונים ועניינים שעל סדר ידיעון 0 דף לחבר0 תושב  .7

 היום, תכניות לעתיד על מנת להדק את הקשר לתושבים.
, 2111הכנה לקראת תקציב : התקיים דיון  2177מטרות לשנה הבאה  .8

 מטרות וסדרי עדיפויות כמו תרבות, חינוך, בית נוער, מקומות משחק וכו'.
דרך הגישה למגרש הכדורסל ולשתי נחלות כביש גישה למגרש כדורסל:  .9

נוספות בהמשך חוצה את רצף השטחים הציבוריים ומהווה בעיה בטיחותית 
רסל לא להיכנס לאזור לילדים. הוחלט :א. לבקש מכל הבאים למגרש הכדו

הנ"ל אלא להחנות במגרשי החנייה המיועדים. ב. לבדוק עלות מחסום שיהיה 
 נגיש רק לדיירי הרחוב הנ"ל.



: במסגרת שדרוג , ייעול ושינויים בנהלי שמירה לאור הצבת  שמירה .11
המצלמות ועל מנת לפתור את בעיית המעבר של כוחות הצבא בשער שליד 

רות ועלות להתקנות שער חשמלי שיהיה מחובר בלקין. הוחלט לבדוק אפש
 למוקד וייתן מענה לרכבים הצבאיים. 

 


