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     133פרוטוקול ועד מקומי מס'  

  

   20.12.9מיום 

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

 גיא זקר: השתתף חלקית מרחוק
 אורחים: קרלוס קנטרביץ וצוות יחידת החילוץ, שגית קבילו, ליאורה ארבל ורז הנדל

  

 נושא   המשך טיפול 

 . ע"י אליעזר עגלות הקפה לועד  סטטוסהצגת  עגלות קפה  

 מהמועצה הועבר לבעלי העגלות מכתבאתמול  -עדכון 
 המחייב אותם לפינוי העגלה מידי יום מהמקום. 

 עמותת יחידת החילוץ  מצורפת מצגת 

איציק סלובודיאנסקי הציג את עמותת יחידת החילוץ של  

 המועצה.

₪ לסיוע ראשוני   3,000העמותה מבקשת מכל ועד 

 להקמתה למטרת הצטידות.

   

   

 

   2020הצגת סיכום שנה  -ועדת תרבות  מצורפת מצגת 

 2021ותכנית עבודה ל

שגית קבילו הציגה את פעילות הועדה בשנה החולפת 

בעיקר בצל הקורונה. והציגה את תכניות הועדה לשנה 

 הקרובה.

והודה לשגית ושחר על הפעילות בשנה כה אליעזר סיכם 

מאתגרת ועל כך שהצליחו ליצר לתושבי המושב שגרה 

 שמחה יותר עם פעילויות מגוונות במהלך השנה 

 

 

 

ותכנית עבודה  2020הצגת סיכום שנה   -ועדת נוער מצורפת מצגת 

 2021ל

 



רז הנדל וליאורה ארבל הציגו את פעילות הועדה בשנה 

את תכניות הועדה  והקורונה. והציגהחולפת בעיקר בצל 

 לשנה הקרובה. 

הועלתה בקשה לחיזוק הקשר עם המושב ע"י  •

 בשטחי המושב  של הנוער עבודה

 להגדיל את ההתנדבות במושב בפעילויות יזומות  •

להמשיך ולנסות לחבר בין הנוער שאינו בתנועה למושב  •

 בדרכים אלטרנטיביות. 

 סיירת הורים יש להוסיף לתכנית העבודה את  •

אליעזר סיכם והודה לצוות ועדת נוער על הפעילות   •

קיימת הנהגה  , המורכבת והיצירתית במהלך הקורונה

. הועלו נקודות שיש לטפל  מובילה לעשייה מבורכתה

 ולשפר. בהם

 

ותכנית עבודה  2020הצגת סיכום שנה  -פרטועדת  מצורפת מצגת 

את פעילות הועדה בשנה החולפת יעל הציגה  2021ל

בעיקר בצל הקורונה. והציגה את תכניות הועדה לשנה 

 הקרובה.

בזמן   םאליעזר סיכם והודה לצוות הפרט על מסירות

תוך טיפול אישי בכל אחד מהתושבים שנדרש לכך  הקורונה

 הערכתינו הרבה!!  –

 

 

ותכנית עבודה  2020שנה הצגת סיכום  -קהילהועדת  מצורפת מצגת 

, ציין  את פעילות הועדה בשנה החולפת גיא הציג  2021ל

. והציג את תכניות כי בעיקר התמקדו בנושא הספרייה

 הועדה לשנה הקרובה. 

ועדת קהילה על קידום נושא אליעזר סיכם והודה לצוות 

שעשתה כברת דרך משמעותית בשנה זו ונתנה   הספרייה

 מענה לכלל התושבים

 

 

 אושר ע"י כולם 

 אושר ע"י כולם 

 129אישור פרוטוקול 

 131אישור פרוטוקול 

 

 התמחרותלאחר , הניקיוןומכרז  מכרז גינון ואחזקהעדכון  

 נבחרה הצעתו של אבי מאיו. אבי טרם קיבל הודעה.  

 



אנו  תקציבביחס ללאור העובדה כי ההצעה עדיין גבוהה 

את התכולה והסכום פועלים לבדיקת האפשרות להקטין 

 . בהתאם

 יחתם עם אבי מאיו הסכם ותיבנה עימו תכנית עבודה. 

 


