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פרוטוקול ועד אגודה קהילתית מס  11/2020מיום כה' סיון תש"ף17.06.2020 ,
נוכחים :רמי בן ארצי – מ"מ יו"ר ,ירון גוטליב ,עינת סלומון ,מוטי שולץ ,דנה שנהב (מנהלת אגודה קהילתית)
נעדר :נתנאל קבלן
סדר יום:
 .1עדכון והחלטות לגבי דירה לרכז/ת נוער
 .2בית אורנה
 .3עדכונים ותשובות מראש המועצה
 .4מכרז גינון
החלטות:
מספור
1

נושא
עדכון והחלטות לגבי דירה לרכז/ת
נוער

תוכן
אנו מייעדים את דירת הקומונרית לדירה לרכז/ת נוער שיגיעו בשנת
הלימודים הבאה .אם הדירה לא תתאים ,לפי בקשת מחלקת הנוער
וועדת הנוער ,אנו ננסה למצוא פיתרון דיור אחר שיתאים.

2

בית אורנה

דנה עדכנה כי קיימת התעניינות של המתנ"ס בשימוש בבית אורנה
כבית לחוגים נוספים של המתנ"ס .לשם כך ,המתנ"ס מעוניין לשפץ
את בית אורנה ומבקש את השתתפות הקהילה בסידור הכניסה
למקום.
ההנהלה מברכת על היוזמה ומבקשת שייחתם הסכם מסודר שיסדיר
את היחסים בין המתנ"ס לבין הקהילה לגבי השימוש בבית אורנה.
כמו כן ,דנה תפנה להצגת הרעיון וקבלת אישור מהמשפחה.

3

עדכונים ותשובות מראש המועצה

דנה עדכנה לגבי שיחה עם ראש המועצה .ראש המועצה הסביר כי
לגבי נושא ההפקעה של השטחים לטובת הקמת בית ספר נועם,
מדובר על פיצוי מקובל שיינתן בגין המחוברים (המטע) ולא מעבר.
לגבי שאלתנו לגבי שימוש במתקני המגרשים לטובת בית הספר ,ראש
המועצה הסביר שמתוכנן להיבנות שביל גישה למגרשים ,כך שבית
הספר יוכל להשתמש במתקנים הקיימים בבני דרום בשעות הלימודים
לטובת בית הספר.

הערות

אחריות טיפול
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4

תקציב לפיתוח גן השעשועים

עלות תכנון פיתוח גן השעשועים לפי אומדן המתכנן הינה כ 700,000
 .₪ראש המועצה השיג תקציב ממפעל הפיס על סך ₪ 500,000
והוא פועל להשגת תקציב נוסף מהאגש"ח ומהמועצה.
הנהלת הקהילה רוצה לקדם כמה שיותר את הפרויקט ומכיוון שרוב
התקציב קיים ,כדאי להתחיל.

4

מכרז גינון

דנה עדכנה לגבי התקדמות נושא מכרז הגינון וההצעות שהתקבלו
במועצה.

רשמה :דנה שנהב
רמי בן ארצי – מ"מ יו"ר_____________________ :

