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 .מאושר 6/20 פרוטוקול .1

 :מזכיר דוח .2

דינה סקרה את הערכות הישוב לאור משבר הקורונה בתחומי הניהול, רווחה, הצטיידות ולוגיסטיקה,  .א

 אכיפה, חינוך.  אנו חסרים רק בציוד )שחסר גם במועצה( 

אנטנה, החוזה בטיפול עורכי הדין מול החברה המקימה. תרומה לפארק  –נושאים שממשיכים להניע  .ב

ממשיכים בפגישות ותכנון כדי לא לאבד את התרומה. )דינה, לבדוק מה קורה עם השילוט  –אתגרי 

 אם יש זוכה למכרז( –רחובות 

ההנדסה  כל עבודותפארק אתגרי. כל דיוני העתירה על המחלף נדחו.  שיווק הבריכה, –נושאים שנעצרו  .ג

 . מתעכבות בישוב

  )קליטה, ניהול גנים וחינוך(רק בנושאים דחופים.  הוועדות פועלות .ד

 –גנים  .3

. האפשרות הכי ריאלית שוב לאחר בחינת התקציב בתסריט הגרוע ביותר והוא ששנת הלימודים לא תפתח

לציין היא להחזיר חצי מההוצאות הקבועות של חודש מרץ ולחייב במשך רק את ההוצאות הקבועות.  חשוב 

וכך גם הגביה בהמשך. במקביל פועל הועד והמזכירה לקבל  ת אלו ילכו ויקטנו לאורך החודשיםכי הוצאו

 סיוע תקציבי חד פעמי לגנים בשל המצב. 

 

 

  



 –רב"ש  .4

הועד מציין לטובה ומשבח את עבודתו של חגי הרב"ש בישוב. הן בשוטף והן במשבר הקורונה. ההתגייסות 

 ראויה בהחלט לציון מיוחד.   שלו לעזרה בכל משימה,

 בחירות: .5

ועדת קלפי העבירה לנו את ההנחיות של רשם האגודות בנושא ועדים שצריכים להבחר בימים אלו. על 

 חודשים. ועדת קלפי תצא בהודעה מסודרת לישוב.  3פיהם הוועד הנוכחי ימשיך בתפקידו עוד 
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