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  : דיון

  .הפרוטוקול אושר פה אחד - 29.04.18אישור פרוטוקול  .1

.  שיעמוד לשיפוץ. ת הגיל השלישי את מבנה המנהלה הישןהאוניברסיטה מעמידה לטובת פעילו  - מבנה גיל שלישי .2

המועצה הבטיחה כ . 200,000השיפוץ אמור לעלות כ . ביום שני הבא יערך סיור קבלנים לאחר יציאת המכרז

 נוספים לטובת השיפוץ מתקציב הפיתוח השנתי של הועד₪  100,000לשיפוץ הועד נדרש להתחייב ל ₪  100,000

  .אורלי תבדוק –שירותים הנגישים יהיו מחוץ למבנה להביא מכלול רטוב כך שהניתן  . 2019לשנת 

תגיע האחראית על המועדונים במשרד  11.7ב . ת ומועדון מועשר לא התקבלו"הגשת הקול הקורא למועדון מופ

  .הרווחה ענת מעוניינת להיפגש איתה

  .₪ 40,000לגיל השלישי יש תקציב של 

  .בתחום הפעילות לגיל הזה הגיל השלישי עושה ממש מהפכה

  .2019מתקציב הפיתוח לשנת ₪  100,000הוועד מתחייב להעמיד לטובת השיפוץ : בקשה להצבעה

  .ידון בישיבה הבאה :הצבעה

במידה ויהיה צורך נתאם הגעתם לישיבת , סוכם עם אנשי העיזים כי לאחר פגישה עם מהנדסת המועצה - דיר עיזים .3

  .הועד

בשבילים יש בורות , אין תאורה. לינים על טיפול בשטחי התאגידמ) דוד, יואב, הדס( - תושבי דירות תאגיד .4

או לחילופין שהועד יהיה הגב של התושבים בשכונות  ,המבקשים שהועד יטפל בשטחים אל. והשכונות לא מטופחות

  . ויפנה לתאגיד

   .ים שייכים לתאגיד מדרשת שדה בוקר ונחשבים כשטח פרטימתוקף החוק השטח
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  .ועד היישוב ייתן תשומת לב לבעיות בטיחותיות שהוא יכול לתת להם מענה מיידי

  .למציאת פתרון לשכונות התאגיד בבקשה, הועד יכתוב למועצה מכתב

ונציגי הוועד ייפגש עם המועצה , .הנושאים יקבלו טיפול ,במיידי במקרה של תקלות שהוועד יכול לטפל בהם

  .גידבשטחי התא פיקוחהבנושא השכונות 

וועד היישוב ישקול בחיוב קניית חלקת קבר בחיים לתושבי חוץ תמורת תרומה משמעותית  - קבורה בבית עלמין .5

  .לפעילות היישוב

פיילוט . ה לקחת פרויקטור למשימות מוניציפליות ביישוב"הצעת המועצה דרך מחלקת שפ - ממלא מקום לאורלי .6

 . זאת על מנת לקדם את הדברים. בחצי משרההמועצה תקציב  על חשבון. ליישום המשימות שעומדות בפני היישוב

 – שונות .7

באתר משרד הפנים מופיע . למליאת המועצה ולוועד היישוב, לאוקטובר יתקיימו בחירות לראשות המועצה 30ב  •

 .הליך ונוהל לצורך בחירת הוועדיםת

 .במועצה 106הליך לבנייה של מוקד התחיל ת •

 .נגב מזרחי חותרת להקמת מוקד וטרינריה המועצה כחלק מהימצאותה באשכול •

 .מסמך לניהול מסגרת תקציבית לוועדים שיגבילו את הפעילות 2019 - משרד הפנים יפרסם ב  •

 .הוגשה תלונה לגבי אדמה נגוחה לוועדה המקומית והם יתחילו לטפל בזה •

  .השוטר הקהילתי יתחיל לאכוף חניה באדום לבן •

  

  

                                                           

  

  

  

  

 אורלי גלעד: רשמה


