
 
 

 
 

Tuesday 17 July 2018 

  

  וועד מקומי כפר ברוך:שם האגודה

  'יום ב 2.7.2018:תאריך הישיבה

  5:  חברי ועד ההנהלהמספר 

אלי , נגה מלאך, ראובן אמסלם, שמרית היבלטרגן:חברי וועד: שמות המשתתפות בישיבה

  .ברנר

  יובל גולדשטיין: חסר

  מנהלת קהילה –קורו'לימור קוז

  

  

  :סדר היום של הישיבה

 .י"אישור לתקציב עבור צח .1

 .אישור תקציב מצלמות .2

 .מתקן נכים לבריכה .3

 תיקוני תאורה .4

 ומתחם פונקציונאלי, עדכון מיקום מועדון נוער .5

 .עוזבת את הישוב –בקשה של נגה להתפטר מהוועד  .6

  

  

  י"אישור תקציב צח:  1'סעיף מס

  

  :י וביקש אישור תקציבי"י הציג את פעילות צח"ר צח"יקיר סולמון יו

  



 
  

יקיר (אושר  –בהתאמה לתקציב שתיתן המועצה לרכישת ציוד לזמן חרום ₪  5,000 .1

 ).ל"התבקש לבדוק מול ראובן אמסלם אפשרות לקבל חלק מהציוד מקק

 .11.18שיוגש ב  – 2019יוגש לוועד החדש בבניית תקציב לשנת  –תקציב שוטף  .2

פ סטטוס תקציב ברבעון האחרון של "יבחן ע –א לנוער ואמאות"תקציב לקורס מד .3

 .השנה

  

יקיר מול מיכל  –י עם הרצאה רלוונטית "של צוות צח" השקה"כמו כן סוכם שתהיה 

  .עידן

  

  אישור תקציב מצלמות:  2'סעיף מס

₪  2,000עלות , מצלמות ליד מועדון ותיקים וגן שעשועים גדולבקשה להתקנת 

יש אישור , החלטה לקבל הצעה נוספת, כב במשרדלמצלמה וחיבור לתוכנה שתור

  ).ב הצעה"מצ( .עקרוני בהתאם לתקציב

  

  מתקן נכים לבריכה:  3'סעיף מס

משפחת שניר ביקשה פיתרון לכניסה לבריכה עבור משה שיכול לנוע רק עם 

) היות והבריכה כבר מלאה(בבדיקה שנערכה עלות מתקן חיצוני , לגליםכסא ג

  .₪ 19,000 –הינו כ 

כי הבריכה מלאה וזה מאלץ , החלטת הוועד היתה שנבחן את הנושא שנה הבאה

 –מה גם שנדרשת נגישות לכניסה ולשרותים, אותנו להביא פתרון שאינו מיטבי

  .נושא שיטופל בחודש הקרוב

  .שה שנירמאחלים בריאות למ

התשובה הועברה  –באחריות לימור לתת תשובה לציפה שהגישה את הבקשה 

  .3.7.2018' לציפה ביום ג

  



 
  

  תיקוני תאורה:  4'סעיף מס

 5+ לעבודה של אדואר החשמלאי ומנוף יומית ₪  2,500אושר תקציב של 

  .לביצוע מיידי, מ"לא כולל מע₪  4,500סך של , מנורות לד

  

  ר ומתחם פונקציונאליעדכון מיקום מועדון נוע:  5'סעיף מס

  

מתחם פונקציונאלי בהובלה של נועם זכרי ימוקם מאחורי מזכירות הישנה בצמוד 

  .למגרש ספורט

רי האנדרטה בין בית העם והתעלה וחמאמועדון נוער במימון מפעל הפיס ימוקם 

  ).תחנת הסעה(שצמודה לכביש

  

 .עוזבת את הישוב –בקשה של נגה להתפטר מהוועד : 6סעיף מספר       

  

  יועבר למועצה –ב מכתב התפטרות "מצ

  

  

  

  

  

 


