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 מזכיר. –אליעזר  מיכל צ'רנוביל ,יוני יפרחאלישיב ממן,

 :נקודות שעלו בישיבות

יש בעייה עם מכירת הכרטסים כי יש בעיה באתר  ,לא תיפתח כבכל שנה  -בריכה  •

ישנם התייקריות וצריך להגיע ליעד רווח ש מכיווןשקלים  100עלה ביאינטרנט. המחיר 

אל"ש כמו שהוגש בתקציב. כמו כן השנה יהיה מציל שהוא גם מפעיל על מנת  120של 

להעלות את המחיר. עמדת ועדת הביקורת הייתה שהיא לא רואה מקום  לחסוך בעלויות.

רווח אז תהייה חובה ₪ אלף 120כשבנו את התקציב אף אחד לא אמר שזה שקובעים 

 להעלות את המחיר. ובדיוק בשביל דברים כאלה יש בצ"מ.

חוגים לתושב יהיה  :המחיר –בוטל אך יצא אומנם בל"מ  –למתנ"ס  יםעובר -חוגי בריכה  •

יותר זול. יש הצעה לחלוקה הרווחים. יום חמישי תהיה פגישה עם המתנ"ס שם יסכמו 

 סופית.

בעקבות בעיה שהיתה עם הרישוי של של הקיוסק השנה לא ניתן להכין אוכל  -קיוסק  •

 אלא למכור מוצרים סגורים בלבד . יצא בל"מ השנה כרגע אין מישהו שפנה.

 .ובדרך דנו עם המזכיר בנסיבות –עובד בישוב שפוטר  •

ליד הפארק: מחיר המגרשים  הוזל מכיוון שבמקום קירות תמך עברו למסלעות . יתחילו  •

צפי תחילת עבודה  –להחתים את נרשמי מבואות ואז תפתח ההרשמה של שאר הישוב 

 במאי. חברת חשמל קיבלה בקשה להעתקת הקו מתח גבוה.  20של רובבשי ב

 סביב ספטמבר אוקטובר בלי מחיר סופי. שיווק -נוף לואדי  •

 קואין הפרוטוקול עדיין תקוע מכיוון ש –העבודה על הבל"מ הסתיימה  –מבואות דרום  •

 . כחול

 אין קידום בחודשים הקרובים.    –איזור תעשייה  •

שנים פטור  10המכולת בונה לפי התוכנית שקיבלה מהישוב תקבל  –בל"מ מסחרי  •

 כבר יש לה התרים והם יגדילו את המרפאה.  ת מכבימשכירות.  גם מרפא

ישנו ריח חריף של ביוב שמגיע ממתקן השפכים. מסתבר שלפני שנה וחצי היה  -ביוב  •

מכרז לתוכנית שאמורה הייתה לשפר את המצב ואף היה זוכה אך הרת"ג לא הסכים 

 5י משפחות. לפנ 1600לפתרון הזמני וביקש תוכנית מקיפה שתספיק לישוב עד גודל של 

שיפנה למועצה בבקשה  מהמזכירחודשים יצא מכרז חדש ומחכים שזה יתקדם. ביקשנו 

 .לקדם את הנושא


