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 אלון בלחסן נוכחים: אליעזר לנדסמן ,רפי תדהר, 

   גיה רותםעומר סובול , , אבי אטיאס יעל יעקב, איציק סלובודיאנסקי,

 ניסן כנפי  , שלומי לוי, גיא זקר: חסר
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 עדכונים 

 הועד נרתם לסייע למשפחתו של בן המושב  שנפגע בחו"ל •

 .בכל הצרכים השוטפים וליווי המשפחה()סיוע של ועדת פרט 

 סיבים אופטיים  •

  עיסישייועץ מקצועי נבחר התקבלו הצעות מחיר ממספר חברות, 

. השבוע תערך פגישה  והפתרון הנדרשבתהליך בחירת החברה 

 עם אחת החברות.להתקדם במטרה 

 מכרז מנהל בטחון  •

 ורסם לאחר יום העצמאות , יפ סיוםנמצא בשלב  

 צהרון מכרז  •

מסתיימת ההכנה בימים אלו, מקווים לצאת למכרז בתחילת שבוע 

 הבא. 

 פנלים סולריים במבנה אולם הספורט בבית הספר •

המועצה מצויה בהליך בדיקה של נושא הפנלים הסולריים מעל  

ביקשנו כי מעל אולם הספורט  נושא הקרינה נבדק מבני ציבור,

לא בטוח מצבו הפיזי של האולם ו)  בבית הספר לא יותקנו פנלים,

 ( .מאפשר זאת

 תרבות  •



 

 

 

 

 

 

 

 

שקל   20,000

אושר  -לתנועה 

  ע"י כל הנוכחים

 וון ע"י נוער צור משה  קיועבר בטקס מ -יום השואה 

 המשפחות השכולות - טקס למוזמנים בלבד -ערב יום הזיכרון

 יועבר לציבור בשידור מקוון. . הטקס במושב

יישוב "פתוח" עסקים פתוחים , עמדות מוזיקה   -ערב יום העצמאות

 ומופעי רחוב ללא התקהלות.

 עמדת טעינה לרכב חשמלי •

פנתה אל הועד חברה המעוניינת להציב ביישוב עמדת טעינה לרכב 

חשמלי. קיימים מספר מודלים לנושא. בשלב זה נבדקות 

 תוף האגודה.האפשרויות כמובן בשי

 תקציב מוניציפלי  •

₪ לשנה זו ע"ח  20.000המועצה החליטה להעביר לכל יישוב  

למספר מטרות. אנו מעוניינים להפנות תקציב זה  י מוניציפלתקציב 

 אופן חלקי(  יממן בלהשלמת תכנית התנועה של הועד )גם אם 

בסלילת    בהמשך לדיון בנושא תכנית התנועה הועלה הצורך 

חבר המליאה איציק   –מושב מחדש במים מסוי ם כבישי

 את הנושא.יבדקו   יתוף רפי תדהרבש סלובודיאנסקי

אושרו ע"י כל 

 הנוכחים

 אישור פרוטוקולים 

 136+137:  אישור פרוטוקולים

 

 נוער 

האירוע התרחב בליל שבת ,  -עדכון אירוע ונדליזם בשצ"פ

ניזוק שולחן הפינג פונג. את האירוע ביצעו נערים קטינים 

 מהמושב שצולמו במצלמות היישוב. לא 

הוגשה תלונה במשטרה והנושא כולל דרישה לתשלום על 

 שולחן חדש נמצאים בידי המשטרה.

 טחון הנוער והקהילה ברחבי היישוב.יהועד ימשיך לדאוג לב

 

 :גה את פעילות הנועריליאורה הצ

 תנועת הנוער חזרה לפעילות, טיולי פסח הוכתרו כהצלחה.

-המועדונים נפתחו ואנו רואים כי הילדים מגיעים .מועדון ז'

ט' פועל בהצלחה גדולה עם דור חכמון. וגם מועדון גיל 

 תיכון בתנופת התאוששות ופעילות. 

יציאה מתקופת   תרז יעביר בהקדם את תכנית הקיץ ותוכני

 הקורונה.

תכנית הנוער כוללת חזרה לשגרה  – סיכום אליעזר נוער

לאחר שנה של קורונה בדגש על הפערים שנוצרו בתקופה  



פעילו זו גם  החג ואנו נבחן  במהלךהוספנו סייר בלילות  זו.

בחודשי הקיץ לטובת תחושת הבטחון של הנוער שלנו. 

 ת רבה ביותרחשיבוהנוער  ןבביטחועד המקומי רואה והו

 וייעשה כל הנדרש לטובת כך, 

 


