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נוכחים :אליעזר לנדסמן ,רפי תדהר ,אלון בלחסן  ,שלומי לוי ,איציק סלובודיאנסקי ,יעל יעקב,
ניסן כנפי ,עומר סובול  ,גיה רותם
חסרים :גיא זקר ,אבי אטיאס

עדכונים
קורונה
•

ירידה משמעותית במספר החולים לאחר תקופה ארוכה

•

תודות לועדת פרט על העבודה הרבה.

•

בית הראשונים נרכש ציוד הפנים.

מערכת מולטימדיה תירכש בימים הקרובים.
בימים אלו מסתימות עבודות האגודה על החלק החיצוני והמקום יפתח לפעילות.
•

מכרז שיפוץ מגרש הכדורגל סינטטי ,יצא לדרך .המטרה לסיים ב פסח.
במהלך העבודות ינתנו חלופות לחוגים
ביטחון
•

יהודה מעביר עדכונים שוטפים מידי חודש.

•

רכב מנהל הביטחון הוחלף ברכב קבוע ,ליסינג.

•

פרויקט השערים הסתיים וניתן לחוש בשיפור השירות לתשוב ,בשינוי

החזותי ובנוחות התפעול .
תרבות
•

חוזרים לשגרה אחרי תקופת הקורונה .לפנינו אירוע יום האישה ולאחריו

אירועי פורים ועצמאות .השנה נחגוג עצמאות באירוע כלל מושבי נרחב ,במספר
נקודות ביישוב ישובצו דוכני מזון ומופעים והציבור יוכל להסתובב ביניהם.

נוער
•

מועדון ז'-ט' המחודש (ליד הגנים) נמצא לא ראוי לשימוש .בשלב זה

נערכת הערכת מצב למענה .למועדון נמצא פתרון חלופי זמני כרגע באזור בית
הנוער
•

מועדון גיל תיכון שופץ ע"י אנשי מקצוע ובני הנוער .בימים אלו הוא נפתח

בסמוך לקן התנועה  .במקום מתוכננת הפרדה ע"י פרגולה וגדר שתאפשר חציצה
ממתחם התנועה.
•

פעילות הנוער עוסקת בתקופה האחרונה בגישור על הפערים הרבים

שנוצרו בתקופת הקורונה ,ובניסיון לתת מענה במגוון צורות לבני הנוער הן
בתנועה ,במועדונים ואופציות נוספות.
מיטל תגיע לתת עדכון בישיבה הבאה.
•

עובדים:

רז הנדל-רכז הנוער
נופר טבת-רכזת תנועה
דור חכמון – רכז ז'-ט'
רז שטרסבורג-רכזת גיל תיכון
גרעינרית
מצגת חזות פני המושב ,תוצג בישיבה הבאה
השכרת מבנים
בית הכנסת :המצב היום :בית הכנסת מתנהל עצמאית (וזאת לאחר התייעצות עם
העו"ד בנוגע לדרך בה בית הכנסת צריך לפעול)
השכרת המבנה ולו"ז אירועים של תושבי המושב נקבעים כיום מול מתפללי בית
הכנסת.
הועד מתחזק את המבנה בשוטף .
הצעה לעבור בניהול בית הכנסת למתכונת זהה לכל מבני הציבור ולנהל את נושא
ההשכרה של המבנה וקביעת אירועים מול הועד.
תושבי המושב יקיימו אירועים במקום ללא תשלום ,הודעה תצא לציבור כי יש לתאם
מועדים עד חודשיים( 60יום) לפני האירוע על מנת לשריין מקום.
תושבי חוץ יוכלו לקיים אירוע בהשכרה של המקום בתשלום – אחריות שלומי קביעת

הצבעה:

התעריף

כולם הצביעו
בעד

מבני בית הנוער ,בית העם ובית הראשונים
נוהל ההשכרה ממשיך כפי שהוא היום:
קביעת השכרה מול הועד ,לתושבי המושב.
השכרה לתושבי חוץ לפי אופי האירוע ועל בסיס מקום פנוי (לא בשעות פעילות
החוגים).
בדיקת חדר כח
לבקשת אילת קינן ונחום ברדוגו נערכה פגישה בנושא הוספת מכשירי כח לחדר 5
בבית הנוער .המטרה היא ליצור חדר שיאפשר שימוש בזמן האימונים למדריכים ויוכל
לתת מענה לתושבי המושב כחדר כושר בשאר הזמן.
הנושא בבדיקה בימים אלו מכל ההיבטים :ביטוח ,שימוש והצעות מחיר
גן טלי -הוצא מתקן מגלשה לאחר שנפסל בביקורת מתקנים.
אלון בלחסן מבקש להחזיר מתקן אחר במקומו.
הנושא ייבדק ויינתן מענה בהתאם לצורך
תאורה בגבעה -לאחר הגשמים עמודי תאורה רבים בגבעה נפגעו והפסיקו לעבוד
לאחר בדיקה של משה חיון הובהר כי לדעתו יש לבצע עבודת תשתית מעמיקה.
נערכה פגישה בין חיון ,ציון דוד וגיה בשטח .משה חיון העביר את המסקנות למועצה.
אנו ממתינים למענה מהמועצה.
בינתיים יבדקו הגופים בשטח ויטופלו.ע"מ להחזיר את התאורה כסדרה

