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 פרוטוקול וועדת תיאום

 להלן כדי לשמור על ערוץ פתוח ויחסים טובים בין הוועדים, נדונו הנושאים 
 .והתקבלו החלטות בהתאם

 
  ועדו בין האגודה החקלאית לוועד המקומי יידון וייכתב מחדש עם  הסכם –  הסכם .1

                                                                                                       .  אוגוסט  בחודשככל הנראה  ,שייבחרהאגודה 
 

ועד    22החל מיולי  . לכן  לתושבים  חשוב  שירות שזהו    ועדים וה   בין  הסכמה  ישנה  –דואר   .2
תשלום   בין עלות מעביד שנוצר רעוןי הגמ  50%  -מקומי ישתתף בה וועד  ה   2022סוף שנת 

את בכפוף לאישור ישיבת  זרשות הדואר.  מ  המתקבלות  הכנסותל   לעובד חלוקת הדואר
   .וועד מקומי )פרוטוקול ישיבה(

 . עדיםו הו  בין ההסכם גיבוש  במסגרת בהמשךהנושא ייבחן 
 

הביטחון,    - ביטחון      .3 נושאי  בתקצוב  שנוצרו  הפערים  לתחזוקת  לאור  שוטפות  הוצאות 
הביטחון בישוב, לרבות תיקונים, מצלמות ושעוני חשמל שערים ושערים בכלל, יאושרו  

    עד.ו של כל ו 50%עדים, בהשתתפות ועל ידי שתי מנהלות הו 
 
מצלמות במסגרת קול קורא למיגור  והתקנת    רכישה   –חקלאית   פשיעה   מניעתפרויקט   .4

חקלאית,   ב  האגודה  פשיעה  הפרויקט  50%תשתתף  מקרן    )  מעלות  הכנסות  בניכוי 
 . הזזת מקלט פיקעלות מ  50% - כאשר הוועד המקומי ישתתף ב (עזבונות
 .בשלב זה, מצד הוועד המקומי ,ללא התחייבות עתידיתכל זאת  

 
,  של ערןהאגודה בעניינו    פנייתמאשר את  מקומי    ועד  -קשת ערן מרמור למובל סגור  ב .5

באחריות אפרת לעדכן את יצחק    - בכפוף לפיקוח של יצחק גולן    , וזאת סגור  מובל  לביצוע
 .גולן

 
בעבר האגודה אישרה לוועד מקומי לשפץ את בית הכנסת. המסמך המתאים    - כנסת    בית .6

 ועד המקומי לא נמצא, ולכן מאשררים את הבקשה.  ול  המאשר
בקשה מותנית בכך שהשיפוץ לא כולל צורך בהגשת היתר )פנימי בלבד( ובכפוף לאישור  ה

 .ה הקרובהתהאגודה בישיב 
 

 .וועד אגודה ישיבת יאושר ב הנושא   –אישור עקרוני לשיפוץ   ניתן –ית העם  ב .7
 מוסכם על האגודה שיש צורך בשיפוץ בית העם.  

ועובר לשלב של גיוס משאבים בהתאם   ומדידות ועד מקומי התחיל לקדם תכנון  ה
 .  לתוכנית

   .מתקדם  שהתהליך ככל מעודכנת  להיות מבקשתאגודה ה
 

  המקום   לטובת,  העם  בית  לשיפוץ  משאבים  לתקצב  מהאגודה  מבקש   מקומיה  ועד ה
 . ותושביו
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