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    101 פרוטוקול ועד מקומי מס'
 

 6.3.20מיום 
 אלון בלחסןיעל יעקב, ,  עומר סובולשלומי לוי , אבי אטיאס,רפי תדהר , אליעזר לנדסמן, נוכחים: 

 , גיה רותם ניסן כנפי וגיא זקר)הצטרף בסוף(איציק סלובודיאנסקי, 
 
 

 קורונה

 מהמועצההועד מקבל עדכונים שוטפים   •

 במושב יש מספר אנשים בבידוד  •

 ועדת פרט מטפלת מול הנמצאים בבידוד .  •

להעברה    גיא זקר ירכז את העדכונים בנושא קורונה •

 לתושבים. 

 
 
 
 
  

 :הקורונה נגיף עקב אירועים קיום לגבי החלטה

 כמתוכנן יים קית-פתוחילדים המתוכנן במרחב  אירוע •

 נדחת-מסיבת פורים מבוגרים •

 נדחה-תושביםכנס  •

 

 הנוער בית ייעוד
להגדיר   הוחלטהצגת פרטי המבנה המצורפים במצע:  לאחר

 . לחוגים בעיקר המושב את ישרת אשר מבנהכאת המקום 
 זמנים לוח"י עפ להשכרה אופציה, ובוגרים נוער התכנסויות

 . פנוי

 

 הבנים ברחוב חצייה מעבר
  רביעי ביום שארע האירוע מקרה את הציג פורת אביחי

אשר חצו את מעבר  , ילדים שני ונפגעו כמעט בו  4.3.20
רכב שעצר להם נפגע ע"י רכב  החציה ברחוב הבנים כחוק.

 שנכנס בו מאחור.
אביחי הדגיש את הסכנה הטמונה במעבר החצייה הזה לאור 
העובדה כי כביש זה הפך לאוטוסטרדה בבקרים, עקב רצונם  

 נסיעתם.של אנשים שלא מהיישוב לקצר את 
ועד   7:15אביחי ביקש מהועד לסגור את שער מכלים בשעות 

 של הילדים.  םלמען ביטחונ 8:15

הוחלט להורות לשקד על שהות מידי יום במקום בין   •

של על מנת לסייע במעבר ילדים  7.30-8.15השעות 

 הכביש ופיקוח על התנועה. 

 

 הכנסת בית
 במצע המובאת הכנסת בית על סקירה לאחר

 :הוחלט
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 בשישי לא המקום של  השכרה יאפשר הכנסת בית •

  עלות, הועד משרדי מול שייחתם בחוזה ושבת

 .באזור למקובל בהתאם תיקבע ההשכרה

  המצווה בני כיתת לילדי בהודעה קדימות לתת יש •

 להירשם

 תשלום ללא במבנה להשתמש יוכלו המושב תושבי •

 כחוק ניהול התרומות ינוהלו דרך הועד  כספי •

  מסכום 30% לקבל זכאי יהיה המפעיל אירוע בעת •

 .חוגים מפעילי כדין התשלום

 ועדות: סיכום רבעוני 
בסיום רבעון זה תתכנס ועדת כספים לדיון על  :כספים

 הרבעון, דו"ח רבעוני יועבר לחברי הועד 
הועדה עוסקת מעבר לשוטף בניהול רשימת הנזקקים   :פרט

לפסח ובהקמת צוות המתנדבים לכל מטרה )אפיה, תיקון,  
 הסעות וכו...( 

, אנו פועלים בהתאמה נעשה מיפוי צרכים ואותרו נזקקים 
 אישית בכל מקרה.

 
כרגע יניב נמצא בבידוד )לאחר חזרתו מחו"ל, שירי   :נוער

נמצאת בחו"ל לחודש(. צוות הועדה גייס את אלינור  
הכרעינרית לתת מענה מיידי לחוסרים בצוות ואת שחף נעמן  

 לסייע לה
 בני הנוער אספו משלוחי מנות וחילקו לחיילים 

מועדון גיל תיכון עבר שדרוג עם כניסתה של יובל הספל 
וד במתכונת אינטנסיבית יותר תחת אחריותה והתחיל לעב

 של אורלי ברדוגו. 
הנוער נערך כרגע: ליום המעשים הטובים, פורים קהילה 

 ומחנה פסח.
 

רפי עידכן על קיום ועדת תחבורה במועצה בה הוא חבר 
העוסקת בטיפול ובדיקה של כל נושא התחבורה הציבורית 

 בין יישובי המועצה. 
 

 ות שאירעה למשק בשבוע שעברבטחון: עדכן לגבי התפרצ
של   LPRפרויקט המצלמות הסתיים, אנו מחכים לחיבור  

 המשטרה
 נרכש ציוד לצוות התערבות הכולל צ'קלקות ואפודים זוהרים. 

סבב מצלמות חיצוני למושב,   -שלב שני שיועד לשנה ז
 והפיכת שערי כניסה ושערים חקלאיים לחשמליים. 

 

 ם רשמה גיה רות
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