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 2018 אפרילב 29' אביום פרוטוקול ישיבת וועד שהתקיימה 

 .21:00במכון לחקר ישראל והציונות ונקבעה לשעה הישיבה התקיימה 

  מיכל ארנון ,מיכל מויאל,  אביבה לוי, איל גילת  :משתתפים

  אדם סלע ,דובי רול  :התנצלו

   אורלי גלעד, שמוליק מלול, טל לוי    :נוכחים
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  .הכוונת תנועה תיירותית/ ויסות מטיילים בחגים  .6
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  .שונות .8
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  .מאושר פה אחד – 15.04.18אישור פרוטוקול  .1

 .הבאהידחה לישיבה וכח ולכן הדיון אדם לא נ – עליה עם רכבים למצוק .2

 -  בריכה .3

 .בפתיחת הבריכה עזרה כלכליתמבקשים ) מלויס(טל ושמוליק  •

 בפרט מסיבת קיץ בבקשה לבחון קיום אירועים בכלל ואתשמוליק מעדכן שיפעת רכזת התרבות פנתה אליו  •

לא יגבו תוספת תשלום עבור " מלויס", מבקשים" מלויס"כפי ש ועד יאשר את התשלוםבמידה וה .בבריכה

  .בשבתות תהיה כניסה לתושבי היישוב בלבד, וכן האירוע

 .ללינה ואירוח, אוהל אירוח בבריכהלהקים  ,להרחיב את פעילות הבריכהמבקשים להעלות רעיון ו" מלויס" •

  .וח באזור הבריכהבעבר התושבים התנגדו בתוקף להקמת מאהל איר

  .₪ 140,000מבקשים  "מלויס"  ₪ 25,000הועד מציע  •

  .מבקשים שמלויס יפנו במכתב רשמי לגבי הנושא. כדאי להציף את הנושא מול המועצה

  .אורלי תדבר עם אדוה בנושא הבריכה

ין בכוחו היום א – הנחיות מוניציפליות לשטחים ציבוריים במדרשה שימושים לקבוצות חיצוניות בדשא המרכזי .4

נוכל , לכשיהיה פקח ותוסדר החניה בתשלום. של הועד למנוע מקבוצות להיכנס ליישוב ולהתיישב על הדשא המרכזי

 . לקדם את הנושא

 .בנוגע למעגל החול ,תושבי נווה ציןמ לבקשת רעיונות, קול קוראהוציא ל– הצעות לפיתוח מעגל החול בנווה צין .5
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בין  ההפרדהסדרת הכניסה ליישוב כך שתהיה שנים מדובר על  – נועה תיירותיתהכוונת ת/ ויסות מטיילים בחגים  .6

מול היישוב ואל  ממליצים להקים צוות שינסה לקדם את התוכנית. מבקריםה/בין כניסת התייריםלהכניסה ליישוב 

 - מרעערן / רמי מוסלי / חנה מינצקר . חשוב למצוא אדם שיוביל את התהליך ויקדם את הפרויקט. מול המועצה

 .מיכל מויאל תדבר עם ערן עמר, עם חנה מינצקר אביבה תדבר  .מחפשים מנהל פרויקט

   – ממלא מקום לאורלי .7

פרויקטים יש למנות ממלא מקום ה לטובת קידום .חודשים בקירוב 3 - אורלי תעדר מהעבודה כ לאור המציאות

  .בחצי משרה, לתקופה זו

כתוצאה מהעסקת  הסכימה לשלם את העלות הנוספתהמועצה  ,פיםהשוטהעניינים ליאת ואפרת ימשיכו לנהל את 

  .עובד נוסף בחצי משרה

מדובר בחצי משרה לתקופה קצובה ומבקשים שלא . ושוחחו איתה על אפשרות זואיל ואורלי נפגשו עם גלית פרג 

  . יהיו זעזועים

  .בהקדם האפשרי, חודשים שלושהכל, להעסיק את גלית פרג בחצי משרה לתקופה שבה אורלי תעדר: החלטה

  .התארגנות החדשהל בנוגעמיכל ואיל ישוחחו עם צוות המשרד 

  .איל ידבר עם אדוה ועם גלית

  .גלית תוזמן לישיבת הועד הקרובה

כמה ימי , נחשבת כאם חד הורית היאהאם , דני אליגון האם ימי מחלה כוללים שישבתד "עולאורלי תשלח שאילתה 

 .מחלה מגיעים

   – שונות .8

מחכים לתשובה מאליעזר לגבי העברת . כספי עמותת נווה בוקר ישוחררו לטובת פרויקטים ביישוב, שעה טובהב •

 .הכספים

אורלי תבדוק עם אדם אם אפשר לאחסן את החומר שנמצא . אביבה מבקשת לטפל בנושא שיפוץ הבוטקה •

 .בבוטקה באחד המחסנים שלו

מבקשים שאפרת לא תביא את וגמא לשאר התושבים ולכן נושא הכלבים בוער והוועד אמור לשמש כד –כלבים  •

 .למשרדשלה הכלב 

 – עדכונים •

o הסתבר שהבעיה של מחסור בכוח אדם. איל מעדכן שהתקיימה ישיבה בנושא הגיל הרך במועצה ,

הוקם צוות במועצה על מנת . הינה כללית בכל יישובי המועצה, תשלום גבוה להסעות ושכר לא מספק

 . לבחון פתרונות

o ורום שתיל התחילו לעבוד ביישוב ורואים שינוי מבורךפ. 

o  אנחנו . הצעות מחיר 4התקבלו , אספקה והתקנת שילוט רחובות, יצא מכרז זוטא לייצור –שילוט

הצעות  3אורלי תביא לישיבה הבאה . בוחנים את ההצעות ונביא להצבעת הוועד בישיבה הבאה

  .לגרפיקה

  

  

 אורלי גלעד: רשמה                                                         


