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החלטות:
מספור
1

2

נושא
התנהלות שוטפת ושת"פ מול
המועצה

תוכן
לאור העבודות האחרונות שמבצעת המועצה במרחב הציבורי ללא
תיאום מול הנהלת הקהילה ,כמו החלפת הצנרת בדשא הגדול ומיקום
ספסלים שלא על פי המיקומים שהומלצו ע"י הנהלת הקהילה ,הנהלת
הקהילה אינה מוכנה לקבל על עצמה את האחריות מול המועצה אם
לא יהיה תיאום ושת"פ מלא .ההנהלה מבקשת לקיים פגישה עם ראש
המועצה על מנת לתאם את המשך שת"פ לטובת הקהילה.

בתי כנסת ותפילות והכנה לחגים

לאור העובדה ,שלקראת החגים ,יהיו הנחיות כנראה שונות מההנחיות
הקיימות כיום לגבי שגרת התפילות ,הנהלת הקהילה מבקשת למנות
פרוייקטור ביצועי לנושא שיעבוד מול צח"י ומול ועדת דת לתיאום בין
הגורמים.
אבי פוקס התנדב לעניין בעקבות המלצה של אביה שאול – יו"ר צח"י.
הנהלת הקהילה תדאג שראובן סולומון – יו"ר ועדת דת ייקבל על כך
עדכון .עינת תשוחח עם אבי פוקס.
דנה הציעה ,שכמטרה סופית תצא חוברת מסודרת לקראת החגים עם
המיקומים ,השעות ורשימות האנשים המצוותים לכל מניין.

הערות

אחריות טיפול
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הנהלת הקהילה מברכת על העניין.
3

תקציב ביצוע חצי שנתי

תקציב ביצוע חצי שנתי עומד ביעדים ומציג עודף מעבר למתוכנן.

4

חניון משאיות בניר גלים

הנהלת הקהילה תבחן משפטית את האפשרויות העומדות בפניה
כלפי נושא חניון משאיות שנבנה בניר גלים ומתוכנן כך שהמשאיות
תצאנה מצומת בני דרום.

5

בית הכנסת הקהילתי

רמי עדכן כי מונה פרוייקטור מקצועי לקידום הנושא בשם :משה פרץ.
הנהלת הקהילה מבקשת פגישה עם ראש המועצה במטרה לקדם
את המכרזים ולהתחיל את הבניה ,כמה שיותר מהר לאחר קבלת
ההיתר.

6

תכנון לסוף החופש

הנהלת הקהילה מציעה לבחון אפשרות לקיים פעילות מהנה ואם
אפשר שתהיה פעילות עם משמעות לקהילה לקראת סוף החופש
בהתאם להנחיות.

7

שיפוץ קיר חיצוני של בית הכנסת

דנה עדכנה כי חברת הביטוח אישרה תקציב של כ  ₪ 61,000לשיפוץ
קיר בית הכנסת החיצוני .ההשתתפות שלנו בפוליסה הינה כ 10,000
 .₪הקבלן הנבחר יתחיל את עבודתו בהקדם והתחייב לסיימה לפני
החגים.

8

מכתב לחברי הקהילה

ההנהלה מבקשת שיצא מכתב לחברי הקהילה ,עם הסבר ופירוט
לגבי תקציב ביצוע חצי שנתי ולגבי פירוט השירותים שלקחה על
עצמה המועצה.

רשמה :דנה שנהב
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