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  78פרוטוקול ועד מקומי מס'
 30.4.19מיום 

רפי תדהר, נואית בלטרן, ניסן  זקר, שלומי לוי,גיא אליעזר לנדסמן, אבי אטיאס, יעל יעקב, נוכחים: 
 גיה רותםאיציק סלובודיאנסקי , , עומר סובול כנפי,

 אורח: אלון עזרא

 אחריות ביצוע נושא

 עדכונים:

בהתאם  ,מתקנים: ועדת מכרזים התכנסה  שצ"פ •

להחלטותיה יבוצעו כרגע מספר מתקנים בשצ"פ 

 בשלב הראשון.

בעיית חתולים ברחבי המושב, הבעיה נבדקה מול  •

וטרינר המועצה והמשפחות המתלוננות. נבדקות 

 אופציות טיפול.

 

 עדכונים:

חברי ועד ועובדי ועד הינם נציגי -ציבורית התבטאות •

התבטאות הולמת . ואין הקפיד על ציבור. יש ל

 להעלות דברים לא הולמים במדיה הציבורית.

זגם, לאחר הפעלת לחץ כבד לפני החג פונה הגזם.  •

מנסים להתנהל מול המועצה, זו כרגע בעיה  היו"רים

של כל המועצה. אבי אטיאס לקח על עצמו טיפול 

זריקת הפסולת והוא יציג את  בבעיה האכיפה של 

 הנושא בישיבה הבאה

הועד מתכנס אחת לחודש . הועדות מתבקשות  •

להעביר לחברי הועד סיכומי ישיבות על מנת שחברי 

 הועד יכירו את המתרחש.

. פעילות  2020סובול נבחר להוביל את תכנית עומר  •

זו תתחיל בסקר צרכים . בסיומו תבנה תכנית שתוצג 

 בפני הועד לאישור.

נציין כי בחודש האחרון בוצעו פעילויות רבות לטובת  •

הקהילה: מזל דגים, חלקות מזון ע"י אסנת סייג, 

פרויקט כרובית. שמחנו לציין את בנות המושב 

  יקוד וההתעמלות בחו"ל.המצליחות בתחומי הר

 

 

 תרבות

 הוצגה תכנית תרבות לחודש מאי ע"י אבי אטיאס •

  

 
 

 מצורפת
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 מליאה

+ יעלה 70עודכן כי נושא נושא ההנחה לבני ה •

במליאה הקרובה. חלק ממושבים מתנגדים 

 )מההיבט הכספי(.

אכיפת חניה במושבים, מרבית חברי המליאה  •

המועצה  המושב.מתנגדים לביצוע אכיפה בתחומי 

שואפת לבצע אכיפה בכל מקרה ללא צורך באישור 

 המושב.

 

 ועדת קהילה
הרעיונות והיעדים של ועדת קהילה ע"י גיא ונואית. הוצגו 

 יכינו לישיבה הבאה תכנית עבודה

 מצורפת מצגת

 מעבר רכבים לכיוון דרום
 הנושא הוצג ע"י גיא זקר

 הציעה לבצע דיון ציבורי בנושא נואית
סוכם כי יערך סיעור מוחות עם מומחי תנועה במושב ולאחריו 

  גיא יציג המלצות

 מצורפת מצגת
 

 נוער

בני המושבים לאן?  הכיוון לאחר דיונים הוא  •

עצמאות. היה שיח בנושא עם נציגי הנוער שהביעו 

 את דעתם.

עדכון כי עמית סייג מסיימת את תפקידה באמצע  •

יוני. כרגע הוועדה מחפשת מחליף תוך הגדרה 

 מחודשת של התפקיד. 

-אורי עמר בן המושב נכנס לתפקיד מדריך מועדון י' •

 י"ב

החל מהחודש יתקיימו מפגשים בבתים עם כיתות ט'  •

 למטרת שיח הכרות והכרת צרכים.

 

בשנים הבאות  לבדוקיום המעשים הטובים, המלצה  •

 אופציה ליותר עשיה ופחות דגש על מתנה.

 

 רשמה : גיה רותם
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