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 גיא זקר: חסר
  

 נושא   המשך טיפול 

 עדכונים   

לשמחתנו אין חולים במושב, הציבור ממושמע -קורונה 

 ופועל עלפי ההנחיות.   

סוכם על  סלילת החניה . בימים הקרובים  -מרכז מסחרי

בינינו לבין ארטייד המסדיר את התשלום  יחתם הסכם

 וחלוקת האחריות 

לשמחתינו מחלימה הימים אלו מניתוח. נאחל  -חנה דילר

 לה החלמה מהירה. 

עברה הנמכה והותאמה לשימוש קל ונח  -בגבעהפינת גזם 

 לתושב. 

מצורפת    •

 מצגת

+שני שקפים  •

מסקר 

התושבים 

 בנושא 

 

 

רפי  ממשיך לקדם את  

נושא הבריכה מול 

 ועדת התכנון

 

 

 תלת שנתיים  פרויקטיםתכנון 

סקר התושבים ובו עלו   2019שערכנו בשנת לאחר  •

 התושבים לפי הסדר הבא:דרישות 

 שביל אופניים  .1

 מכון כושר  .2

 בריכה וסיום אולם בית החוגים  .3

כהצעה לפרויקטים תלת שנתיים את הנושאים אנו מעלים 

 הבאים:

: כרגע נמצא הנושא  בועדת התכנון, האזור  בריכה

המדובר להקמת הבריכה הוא בסמוך לבית הערבי בצד  

המערבי של המושב. וזאת לאחר ששטחים אחרים אינם 

בשלב זה. אישור השטח תלוי באגודה ובמועצה  םרלוונטיי



אלון בלחסן יחד עם גיה  

יבדקו את נושא שביל 

האופניים לעומק ויביאו  

לועד בתחילת שנת  

לדיון.  2021  

 

ועדת   –קירוי סולרי 

כספים תביא 

המלצות לנושא,  

עוד סוכם כי ע"מ  

להיות עם התנאים 

אנו   2020של 

נשלם את האגרה 

 בנושא 

כבישי גישה. בנוסף יהיה כחלק מתכנון כולל של האזור ו

 למושב. צורך לסלול דרך המחברת את האזור 

 שיקיף את המושב לטובת רכיבה על אופניים,שביל 

מות יקי :הליכה ועוד הכולל תאורה ורכיבים נוספים

הן במושב והן באזורים הסובבים  מספר אופציות לשביל

, עלתה הצעה לקדם הקמת שביל על דרך צינור הביוב אותו

 לאורך החלק הדרומי של המושב.

נושא הקירוי נבדק ע"י ועדת כספים יחד עם  -קירוי סולרי

מושיק גורפינקל המסייע כיועץ עקב היכרותו עם התחום.  

בשלב זה קיימות מספר אפשרויות. הועדה בוחנת  

 .ומקדמת את הנושא ותציג לועד את המלצותיה

צוות של מתנדבים עורך בימים אלו   -סיבים אופטיים

מספר דיונים ובדיקות בנושא, בתחילת שנה יגיש לועד את 

 ההצעות הרלוונטיות לבחינת הנושא. 

הועד יוציא לציבור סיכום של מה   -סקר צרכים  .1

 נעשה עד היום בנושא סקר הצרכים. 

   

   

 

בקרוב   –סקר התושבים 

יוצג לוועד סיכום של מה  

 בוצע ומה מתוכנן 

ניסן ציין כי בסקר התושבים עלו מספר נושאים שלדעתו לא 

 טופלו כמו דוחות לכלבים, חניות וניקיון המושב. 

ציין כי בכל חשיבה על שביל אופניים יש לקחת בחשבון את  

 נושא נקודת התכנסות המים ליד השביל בדוכיפת. 

 

 

 

 כללי 

יו"ר ועדת ביטחון.   להתפטר מתפקיד סובול מבקשעומר 

הבטחון  שביעות רצונו מתפקוד  אי לאחר שהציג אתלדבריו 

לדיון והפרוטוקול אינו מציג את   הנושא טרם הובאבמושב, 

 .  רוח הדברים. לאור זאת אינו מוכן לשאת באחריות בתפקיד

 

תפקידו כיו"ר ועדת  מ מודיע על התפטרותאבי אטיאס 

תשתיות. לדבריו הוא נבחר לתפקיד ובנסיבות שאינם 

 רלוונטיות לתפקיד נמנע ממנו לעסוק בנושא. 

אבי ציין כי לדעתו צריכה לקום ועדה כזו ולהיות פעילה. 

היא צריכה להכין ניתוח מעמיק בכל נושא ולהציגו לועד 

 להחלטה. 

 



הצבעה: כולם הצביעו  
 בעד.

בלבד  5%הועד מתבקש לאשר גביית עמלה של  -חוגים

)לאור העלויות  לחוגים המתקיימים בזוםבזמן קורונה 

 .הסליקה הקיימות(

 

 אושר 

 אושר ע"י כולם למעט

  י עומרעומר. לדברו אבי

הסעיף האחרון  

בפרוטוקול בנושא  

הבטחון אינו משקף את  

 הנאמר בישיבה. 

 130אישור פרוטוקול 

 125אישור פרוטוקול 

 

 


