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 החלטות:

 אישור פרוטוקול מישיבה קודמת .1

 0נמנע:   0 נגד:  5 בעד:    אושר.             

 

לבניית   יזרעאלעמק   האזוריתנחתם חוזה מול המועצה  2018בשנת    – נועה סבן מנהלת הגנים מציגה את נושא גני התמ"ת .2

 , נחתם כי גנים אלו יהיו כפופים למשרד הרווחה. גני ילדים

 לפיכך לתושבי ישוב ברמה סוציואקונומית נמוכה תהיה עדיפות לרישום בגנים אלו על פני תושבי כפר ברוך. 

ילד בראיה חינוכית קיבוצית אנו   –מבחינת המשרד אנו מחויבים לקחת סכום חודשי קבוע, דבר היוצר בעייתיות מול יחס עובד 

 רואים בכך פגיעה באיכות חינוך ילדינו.

  חברי הועד המקומי אינם מוכנים לסבול מצב שבו ילדי הישוב יאלצו לחפש מעונות מחוץ לישוב בעוד ילדים מבחוץ יתפסו את

 מקומם  

 בבחינת "עניי עירך קודמים" מדי שנה את הנושא לגופולבדוק הוחלט 

 

 . השתתפות הוועד –בריכה  .3

 . הלטובת בריכת השחייש"ח א 35הוחלט כי גם השנה הוועד המקומי ישתתף בסכום של  -תיקון להחלטה מישיבה קודמת 

 כה תהיה בהגדרתה " בריכה פרטית" יגם השנה הבר 

 0נמנע:   0נגד:   5בעד:   אושר.               

 

 

 גנן היישוב הודיע על התפטרותו לפני כשבועיים, – גינון .4

 .הוצגו לחברי הוועד המקומירלוונטיות   שלוש הצעות מחירמזכיר הישוב אסף הצעות בינהן 

 שהתקבלו. לול המחיר, הניסיון וההמלצותקע. גינון הוא הקבלן הזוכה לאחר שי

 0נמנע:   0נגד:   5בעד:   אושר.               

 

 



     

את התוכנית הראשונית והרציונל לקיום יום הגיבוש למשפחות   דלווע אמסלם הציגראובן  – תמיכה ביום גיבוש יישובי .5

 ולילדים.

ויכין תוכנית  מול סיון  וביטוחית מול מיכל ורותם ראובן יבדוק את הנושא תקציביתהועד מאשר פעילות זו בכפוף לכך ש

 .מפורטת 

 0נמנע:   0נגד:   5בעד:   אושר.               

 

 

כיום , ניהול הרשאות השימוש בשערים אינו מנוהל בידי גורם אחד , מה שמביא לכך שלאנשים  – אישור הרשאות בשערים  .6

ואינם מתגוררים בישוב )ספקים , שוכרים לשעבר וכו'( ישנה הרשאה לפתיחת השערים . כמו כן נמצא כי אותם שכבר אין זיקה 

ריבוי מקרי   בעקבותבשל המצב הבטחוני ואנשים פותחים את השער לאחרים למרות שאינם קשורים יותר לישוב , כמו כן 

לקביעת קריטריונים להרשאת פתיחת השערים בכניסות למושב, אחראי כיתת כוננות הכין מסמך  ,איתמר זיוהתפרצות וגניבות , 

 הועד מאשר ומעביר את הסמכות למתן הרשאות שימוש בשערים לאיתמר זיו.-לאחר בחינת הקריטריונים 

 הודעה מסודרת בנושא תצא לתושבים ואיתמר יחל באיסוף מסודר של רשימת המורשים.

 

 0נמנע:   0נגד:   5בעד:   אושר.               

 

 

 

 – עדכונים

בעקבות הפסקות חשמל יזומות מרובות ע"י חברת החשמל מה שמביא גם להפסקת תשתית הוט   – עדכון חברת חשמל •

  ולדרוש לחברת חשמל  באמצעות אגף ההנדסה במועצה הוחלט להוציא מכתב  -טלוייזיה( בכלל הישוב \טלפון \)אינטרנט 

חשמל לטיפול בתשתיות או   מזכירות היישוב ומוקד המועצה על כל כניסה של חברת  הודעה בת שבוע מראש ותאום עם 

 .תקלות בתוך היישוב 

ללא חשמל. נעשתה פניה למועצה שטיפלה מיידית   3כנו מקלט אחד מוצף )ליד בלה נצר( ועוד שער  מבדיקה – מקלטים •

 ותקינים.המקלטים  שמישים בתקלות. נכון לעכשיו 
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