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 .2תקציב לעירוב
 .3השתתפות בתחרות ישראל יפה
 .4הקמת צוות סיעור מוחות לנושא הביטחון
 .5תרומת מזגנים לבית הכנסת
 .6רכישת כיסאות ושולחנות לשימוש בית הכנסת הספרדי בחגים
 .7בקשת צופיה
החלטות:
מספור
1

נושא
בקשת מלכה דוד

תוכן
הבקשה תיבדק ותיבחן בישיבה בה יהיו נוכחים כולם.

2

תקציב לעירוב

רמי עדכן כי יש לנו אפשרות לקבל תקציב לעירוב על סך ₪ 9000
מהמועצה הדתית .ההנהלה מאשרת להעביר פנייה לקבלת התקציב.

3

השתתפות בתחרות ישראל יפה

המועצה פנתה בבקשה להירשם לתחרות ישראל יפה .המועצה
מממנת את הרישום לתחרות .הנהלת הקהילה מאשרת את הרישום,
תוך פנייה למועצה לסיוע בהכנת היישוב לקבלת מירב הנקודות
בתחרות מבחינת ניקיון ושמירה על איכות הסביבה.

4

שמירה

דנה דיווחה כי לאור תלונות לגבי הימצאותו של הסייר ולגבי התנהלות
חברת האבטחה ,תתקיים פגישה עם מנהלי החברה להסדרת
השירות שאנו אמורים לקבל על פי ההסכם.
בנוסף ,דנה תפעל להקמת צוות סיעור מוחות לנושא הביטחון ביישוב.

5

תרומת מזגנים לבית הכנסת

הנהלת הקהילה מאשרת מימון עבודות תיקוני צבע שיבואו בעקבות
החלפת המזגנים בבית הכנסת ומבקשת לקבל הצעת מחיר לעבודה

הערות

אחריות טיפול
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לפני ביצוע .ההנהלה מודה ליאיר קבון שממשיך לטפל בנושא תרומת
המזגנים לבית הכנסת.

6

רכישת כיסאות ושולחנות לשימוש בית
הכנסת הספרדי בחגים

רמי עדכן שהעביר שתי הצעות לבחינה .הצעה אחת של ריהוט איכותי
יותר במחיר יקר יותר .רמי ינסה לבקש הצעת מחיר לכסאות ללא
ידיות ,על מנת להוזיל עלויות.

7

בקשת צופיה רכזת נוער

צופיה ,רכזת הנוער ,מבקשת להקל עליה בתשלומי מסי הקהילה.
לאות הערכה רבה על עבודתה והשקעתה ,הנהלת הקהילה מאשרת
את בקשתה.

רשמה :דנה שנהב
נתנאל קבלן – יו"ר_____________________ :

