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 מאושר.  28/20פרוטוקול   .1
   -פגישה עם ועדת ביטחון   .2

כל חברי הוועד הביעו הערכה רבה לצוות וועדת ביטחון ולכל המתנדבים הרבים שמסייעים בשמירה על   . א
 הישוב ושיבחו את העבודה הטובה שעושה הוועדה ועושה הרב"ש.  

נושא מעבר הביטחון לישוב והתקציב, הוצג לפני שבועיים ליור' הוועדה ולצביקה הרפרנט ולחגי הרב"ש.  .ב
הוסכם, כי ראוי היה לקבל   עם נוספת לכל הוועדה. והוועדה תיתן את המלצתה.סוכם כי הנושא יוצג פ

   את אישור וועדת הביטחון טרם אישור הוועד למהלך העברת הביטחון כאמור. 
  נערך דיון על דרך העבודה של הוועדה מול מזכירות הישוב ומול הוועד וסוכם כי יכתב נוהל מסודר. .ג

 דוח מזכיר: .3
את הבקשה להיתר מול הישוב )השבוע חתמנו על עוד מסמכים( מול  ממשיכה לקדם PHIחברת  אנטנה: . א

לפני הגשה להיתר. מזכירת הישוב   םקק"ל ומול רשות העתיקות ושאר הגורמים שחייבים את חתימת
 ויור' הועד בקשר איתם על בסיס שבועי לוודא מה התקדם. 

  תתחיל הקמת האנטנה.  2021אנו מקווים שבמהלך   –תאום צפיות מול הישוב 
הסכמים מחברת סלקום ופלאפון להצבת המיכשור שלהם על האנטנה של חברת פרטנר.   2התקבלו  .ב

 החוזים הללו.   2 -הוחלט להשתמש באותו עו"ד שטיפל בחוזה של פרטנר לטפל גם ב
בהתאם   הנושא מקודם מול החברה הכלכלית של המועצה "חשמל ירוק". –סככות סולאריות  .ג

  תקבל הצעות משלה לפרויקט. האגודהלפרוטוקול קודם, 
 –וחברתי  הפעלת מרכז למידה  -חינוך  .4

ביום חמישי האחרון התבצע זום מועצתי בנושא החינוך בכל הישובים. המועצה החלה לאפשר לכל ישוב  
 .  להתנהל כפי יכולתו במסגרת הנחיות הקורונה

בכדי לתת מענה להורים שצריכים לצאת לעבוד או   07:45-13:30בגבעות בר הוחלט לפתוח מרכז לימודי מ 
.  15:30לעבוד מהבית. ניתן מענה לארוחת צהרים דרך הגנים וכן אפשרות להמשיך לחינוך חברתי עד השעה 

ג' לפי הדרישה  -ו'.  ונפתחו קפסולות לכיתות א'-ה הרשמה לכיתות א'פתחנוי,  –מנהלת החינוך היסודי 
 ז פועל יפה.  בהרשמה. עד כה המרכ

 ביבה. סתקציבי ועדת מסורת ואיכות ה .5
של וועדת איכות הסביבה ושל וועדת מסורת. התקציבים יידונו   2021טיוטה של תקציבי   זיו הגיש לוועד

בעקבות עדכון הוועד בישיבה  של האגודה והוועד המקומי. בנוסף,   2021במסגרת הדיונים לגבי תקציב 
לאישור הוועד  , העביר זיו 2020אש"ח מתקציב  90בת  הוועד המקומי, בתקציב  קודמת כי קיימת יתרה

בקשר לכך,   ובמסורת באופן מיידי לפרויקטים ועבודות הקשורות באיכות הסביבה  רשימת הוצאות הדרושה 
  דלקמן; סוכם כ

ע"מ לבחון את האפשרות   ,במועצה הרלוונטיים  עם מנהלי האגפים ולחילופין ייערך בירור קבע פגישהית . א
 שאמורים להיות בטיפולם.שמופיעים ברשימות ו לקבל  תקציבים בעד סעיפים שונים

 תכנות בתוך תקציב האגודה. יבחינת היועברו ל  -סעיפים שלא יקבלו מענה דרך אגפי המועצה/ועד מקומי .ב
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