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 :דיון
ת , הן באגוד2018תקציב של יצוע בוה 9201 לשנת הוועד לעצמו שהציב יעדיםהמשימות והוצגו ה .1

 .האגודההיבל , מנהלת -הוצג ע"י שמרית טרגן :ועד המקומיומתיישבי והן ב

 

 תקציב מאוזן:
 .יבצשמירה על תקציב מאוזן ועמידה בייעדי התק

המשמש יתרת  18,000של  קל, עם עודף שמר על תקציב מאוזןוועד האגודה – 2018נכון לדצמבר 
יתרת פתיחה כהנשמר  ₪ 25,000עודף של , ובוועד המקומי סיימנו ב2019לתקציב פתיחה 

 .2019לתקציב וועד מקומי 

 תקציבי השקעות:

השנה  תי רגיל( בו הוחלטלא: תב"ר )תקציב בתקציב ההשקעות של הועד המקומי הנקר הוצג
 ביישוב ללד.קט החלפת התאורה להתמקד ברכישת טרקטור לנוי וביצוע פרוי

חלט להתמקד בשיפוץ כבישים ומדרכות הוצג גם תקציב ההשקעות של האגודה בו השנה הו
שקעה במועדון ורשים השתתפות של היישוב, הסכום למען קולות קוראים הדביישוב, הקצאת 

  גג בגן אילן. ה ושיפוץיגיצוב

 :החינוךמערכת 
 והתאמת מבני ציבור לצורכי המערכת. שיקום ובניית המערכת

בו הועבר כל הסכום  2018והוחלט בשונה מתקציב של האגודה, ₪  55,000תוקצבה השקעה של 
 יחולק הסכום בין מערכת הגיל הרך והחינוך החברתי 2019, כי בתקציב לטובת מערכת הגיל הרך

 המערכת לצורכי הקהילה והבטחת יציבותה. את אופן תפקוד םעל מנת להתאי

 גינון ונראות היישוב:
לפעול למען ניקיון וטיפוח הקיבוץ והשכונות והיערכות מחודשת למען המטרה להמשיך ו 2019ב

 שדרוג החזות והנראות ברחבי היישוב.
 

 פיתוח ושדרוג תשתיות:
כבישים ומתקני ספורט לרווחת כלל  תחזוקה, התאמה ושדרוג של תשתיות תאורה, מבנים,

 ילאים. הגהתושבים בכל 
 .קט מעבר לתאורת לדיציאה לפרוי –תאורה 

 יכוסו בסבכת ברזל למען נסיעה בטוחה בכביש.הניקוז תעלות  –כבישים 
 תוקנו.ה יאשר שקעבהרחבה תלבת האבן המשמדרכות  – מדרכות

 נה הקורס.גג המשיפוץ  –גן אילן  מבנה
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 בית עלמין:
 ₪  100,000של לאחר פניה למועצה הדתית, קיבלנו תקצוב 

 .ןלבניית סככת אבלים בתחום בית העלמי
 .מתחילות בימים אלו.העבודות 

 
 אתר האינטרנט:

 במתכונתובקרוב עלה י, האתר והתאמתו לגלישה מהנייד אתר האינטרנט שאנו עובדים על חידו
ם, פלטפורמה של מידע, עניינים ביישוב ולנו התושביוהינו ייצוגי יותר ומהווה למתהחדשה 

 פרסום והכוונה טובים יותר. 
 

 :תרבות

תוך התאמת צרכי התושבים השנה אנחנו נתמקד בהעשרת פעילות התרבות והחברה ביישוב, 
ים דפיו נגדיר יע שנערך ינותח ותוצאותיו יישלו לכם התושבים ועלפעילות הנערכת. סקר ל

 שיפור. ונקודות ל

ש כוונה ברורה להרחיב את מעגל המתנדבים ביישוב לאירועי התרבות השונים וכן לוועדות י
 פעילות אשר יעזרו לנו לקדם נושאים החשובים לכם התושבים.

 

 :פהנגד שדה התעו טה המאבקתמיכה במ

של  תמיכהלהמליץ על  הוחלט בוועדבעמק, למניעת הקמת שדה תעופה  מהיישוב לבקשת פעילים
 .2019ה של מתכנית העבודכחלק  , והנ"ל מוצא לאישורבמטה המאבק ₪ 20,000

 

להצביע לא הועלתה הצעה לאחר הצגת התקציבים ודיון ובשל מיעוט המשתתפים באסיפה 
לפרסם את מצגת . הוחלט ולהעביר את ההצבעה לקלפי זו, באסיפה 2019 לאישור תקציב

 .משתתפי האסיפהאחר מכן קלפי. הוכרע ע"י כל שבוע שלהאסיפה ולקיים ב
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