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  18פרוטוקול ועד מקומי מס'
 23.1.19מיום 

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

 

 אחריות ביצוע נושא

הגרעון במועצה לא עובר לסדר היום, ברור אליעזר פתח: 

מהיישובים כי לא כולם יוכלו לטפל ב"גזרות" שתפיל לחלק 

 המועצה על היישובים.

-נתקבלה דחיה במועד ההגשה ל 2019תקציב  •

17.2.19  

+ מאגרת  70נושא נוסף שעלה הוא פטור לבני  •

ובטל עם התחלת  השמירה. פטור שהיה קיים בעסר

 החלת היטל השמירה במתכונת החדשה.

הסוף ושאלות כל ועדה תציג את המצגת שלה מהתחלה ועד 
 ישאלו בסוף

 

 2019אלון עזרא מציג את תכנית ועדת נוער לשנת 

 :נקודות שעלו

בני מצווה יש לפקח על תוכן הבחירות כל שנה  •

  נואית()

יש לשקול לקחת "דמי רצינות" מההורים על  •

 תתפות פעילה בתנועת הנוער )נואית(הש

יש ליידע בצורה יותר ציבורית על הרצאות הנערכות  •

 לנוער )ניסן(

סוגיית נושא הסמים לדעת שהיא מטופלת מכל  •

 ההיבטים )ניסן(

לדעתי יש לעשות יותר לעידוד נוער להגיע  •

 לתנועה)עומר(

יש המון מה לשפר, אני אישית לא סגור על הנתונים  •

שהוצגו כאן וחושב שהתהליכים לא מבוקרים מספיק. 

בעולמות הנוער דעתי אינה רגועה. עשינו תכנית 

בני נוער עם כח  600חומש שלא בוצעה . יש פה 

אדם שאינו יכול לטפל כרגע במצב הקיים עם 

כמות הכשרתו ויכולותיו בכל הכמות הזו. כדי לנהל 

כזו יש להבין שנושא המשרה צריך להיות מישהו 

ברמה אחרת. יש לשנות חשיבה , לצאת לכיוונים 

אחרים. המועדונים לא פועלים נכון, המדריכים באים 

 מצורפת מצגת
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לתקופה קצרה ואין קביעות בדמות מלווה. צריך 

אנשים מתאימים. העתיד יש לרדת לרזולוציה של כל 

ואיפה רוצים  נושא ונושא בנוער ולהחליט מה החזון

 לראות את המושב )אבי(

חשוב לחבר את הנוער לעשיה לראות איך משלבים  •

  אותם כחלק )נואית(

 שח לחודש ולפקח )אליעזר( 300חיילים יש לתקצב עד  •

על דרכי העברת המידע של אליעזר: נושא התקשור יש להחליט 
 כל ועדה

 

 עומר מציג את ועדת בטחון
 שעלו:נקודות 

 שילוב נוער בכח צח"י )רפי( •

 תצ"א של המושב )באחריות גיה( •

 שיח עם האגודה בנושאי בטחון •

אני מאמין במוקד , בעבר הצעתי זאת גם למועצה אבל  •

לא נעשה כלום עם העניין. שביל היקפי אינו ריאלי, 

 ןהעלויות עצומות. הנתונים מראים על עליה בביטחו

הדבר השני הוא תחושה, איפה הצורך להגדיל את 

תחושת בטחון שלי כתושב גדול יותר או פחות? האגודה 

על נושא שינוי תפיסת  החקלאית, שדנו איתם בעבר

הביטחון והשינוי בהיטל השמיר הועברה המסר שבעלי 

הנחלות  הם המושפעים העיקרים מהשינוי. ההבנה 

בנושא. יש היתה כי האגודה תרתם לטובת המושב 

 לשבת איתם ולסכם על תמיכתם בנושא. )אבי(

ש תפיסה שאינה ברורה מספיק לתושבים , חייבים י •

 להעביר אותה מאוד ברורה כולל נתונים לתושב )יעל(

אנחנו בכיוון הנכון, מאחל לנו להמשיך במגמה זו. צוות  •

הבטחון המתהווה הוא מגוון ההתנדבות היא מכל המושב 

 . )אליעזר(וממגוון שכבות גיל

  

 מצורפת מצגת

 אבי מציג את ועדת תרבות
 נקודות שעלו: 

חיבור הנוער לועדה, להגדיר מראש אירועים שהנוער  •

 תר במהות ובתכנון האירוע )נואית(ועושה ולשתף אותם י

חשוב שבאירועי מושב נוער לא יהיה עם חולצה כחולה,  •

זה לא תנועה זה נוער צור משה כולו גם מי שאינו 

 )נואית( בתנועה. זהות יישובית לא קשורה לתנועה.

הצעה ליום המעשים בטובים לרחת את גרעין עודד  •

 )נואית( שבינוב, אולי לסייע להם לשפר את המבנה

 מצורפת מצגת
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יש לי הרושם שאירוע יום העצמאות הפך להיות אירוע זול  •

והמוני, אירוע שלא משקף כלום. התוכן לא משקף כלום. 

י מרגיש שהלכתי לאיבוד. אני ההגברה לדעתי גרועה. אנ

חושב שזה יום חשוב, התוכן לא נבדק. בחלק מהיישובים 

יש תוכן משמעותי. אני חושב שצריך לחשוב על חשיבה 

 אחרת )רפי(

, אנחנו פתוחים ימיםיאליעזר: בדיוק בשביל זה אנחנו ק

  לשינויים.

התאמות ועדת כספים תתכנס אחרי שתעשה שיעורי בית. נעשה 
 ונראה מה הגזרות שיושתו עלינו מהמועצה.

 בפגישה הבאה אישור תקציב.
 

 
 
 
 

 חברי הועדכל אושר ע"י  2019אישור צו המיסים 

 
 

 גיה -רשמה 
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