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רונית, פטריק, יעל, הדר- ועדת חינוך

נושא 1

:סיכום

נושא 2

:סיכום

מפעילים\ י המשתמשים"פ החלטות קודמות של הועד לא מבוצע ניקיון של מבני ציבור אלא ע"ע

החלטת הועד שחדר הכושר ינוקה באחריות המפעיל:החלטה

0:נמנעו0:נגד4:בעד

נושא 3
:סיכום

הועדה תפקח על עבודתה של נטליה
ועדת חינוך אחראית על טקסי הישוב ותבצע יחד עם ועדת תרבות חלוקה מסודרת

לועדה יצטרף נציג ועד כחבר ועדה

:החלטה

0:נמנעו0:נגד4:בעד

נושא 4
:סיכום

נושא 5

:סיכום

צ"באחריות הרבש- יש לקבל מכתב המאשר את התיקון על חשבון חברת מטרופולין 

בריכת השחייה נושא 6

לאחר קבלת התקציב יבוצע דיון בעניין הבריכה בנפרד:סיכום

שילוט למשפחות החדשותנושא 7

נציג הועד יפנה לחברה לקבלת מחיר מוזל לתושב,  שקל לשלט410הוצגה הצעת המחיר של החברה בסך :סיכום

עודד ברזילי סיום תפקידנושא 8

הועד יוציא מכתב תודה לעודד על סיום תפקידו:סיכום

הפעלת מועדון פעוטותנושא 9
המועדון מופעל באחריות אן ורויטל ללא התערבותו של הועד:סיכום

השכרת אשקוביותנושא 10

י פניה של ועדת ספורט לביצוע ניקיון של חדר הכושר תמורת מנוי של משתתף "הנושא הועלה ע

: הוזמנו לישיבה

העברת סמכויות לועדת חינוך

רפי מזרחי, גיל אבימן,  יעל גרינברג,   יחיאל אבגי:נכחו בישיבה

30.12.13אושר פרוטוקול מתאריך 

.ו והן לבוגרים-ועדת החינוך תחליט על יושב ראש ותקבע תכנית ביחד עם נטליה הן לחינוך ילדי א, הוצג סטאטוס התקציב
ועדת חינוך

ניקיון מבני ציבור

טרם אושר תקציב למול המועצה וכאשר יסגר הנושא תבוצע החלטה בשיתוף הורי ילדי הגנים
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:שעת פתיחת הישיבה

מורית, מורן, מעיין- נציגי גני הילדים

איטום גגות השקוביות

2014סטאטוס לגבי מצב הגנים לשנת 

תיקון שער
י מטרופולין" שקל לתיקון הנזק שנגרם ע4500צ פעל לקבלת הצעות מחיר בסך "הרבש

הועד יפנה לקבלת הצעת מחיר עבור המבנים בהם שוכנים תושבים 
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פ החלטות קודמות השקוביות לא יושכרו אלא ישמשו לטובת החינוך"ע:סיכום

אתר הישובנושא 11
מ והתשלום יוחזר מקופת הועד באישור גיל מזכיר הועד"י הח" שקל תחודש ע75עלות הדומיין בסך :סיכום

ציוד לגנןנושא 12
נבחרה הצעת המחיר של טומגרין,  הצעות מחיר לציוד נדרש עבור הגנן2הוצגו :סיכום

תוכנה לניהול חשבונותנושא 13
הנושא יבחן עם הסדרת כלל תהליך התשלומים:סיכום

אשליםאשלים

חבר ועד הישובר וועד מקומי"יו

               רשם

רפי מזרחייחיאל איבגי
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