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   812 פרוטוקול ועד מקומי מס'

 
 ZOOMישיבת  4.10.20מיום 

אבי  גיא זקר, ניסן כנפי, יעל יעקב,, עומר סובולרפי תדהר, שלומי לוי ,אליעזר לנדסמן, נוכחים: 
  גיה רותם איציק סלובודיאנסקי,  אלון בלחסן אטיאס,
 .: ליאורה ארבלאורחים

 
 
 

המשך  נושא

 טיפול

 חג שמח

 סגר קורונה – סטטוס הערכת מצב הינהמטרת הישיבה 

  חולים, סטטיסטיקה של  21בצור משה עומדים כעת על

 גילאים נשלחה לחברי הועד. אנחנו עדין יישוב אדום.

  מבחינת הנחיות בית הכנסת עבר למתכונת תפילה בחוץ

איש, לקראת שמחת תורה נחדד  20עד  בקפסולה של

 הנחיות.

  הגנים הציבוריים סגורים על מנת למנוע התקהלות של

 הורים וילדים.

 .תרבות ממשיכים בפעילת מקוונת 

  הועד שולח איחולי החלמה מהירה לחנה דילר. דורש

 בשלומה ומאחל שתשוב במהרה.

 

 ליאורה - נוער

מאוורר יותר של העלתה את בקשת צוות ההדרכה ליצור מתווה 

 הנוער בהתאם להנחיות התו הסגול.

 ישיבת נוער תתקיים היום ומשם יעודכן הוועד.

כיצד להשיב את  בועדת נוער הנושא יועלה לדיון -סיירת הורים

הסיירת לעבודה בהתאם להנחיות, לירון גלאם תצטרף כדי לתת 

  סיוע מקצועי.

מאושר 
בהתאם 
להנחיות 

המועצה תוך 
סגירת 

רור מתווה ב
שיועבר 

 לנוער
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 פרט

ומסייעים לפי דרישה. יש פחות  ותעוגבמעקב אחרי חולים, שולחים 

 בקשות בגל הקורונה הנוכחי.

 +90הולדת לבני הימי חגגנו 

 

 מכרז גינון אחזקה וניקיון

 פתיחת מעטפות היתה לפני שבועיים 

 ובה בחנו את ההצעות שהתקבלו קיימנו ישיבה נוספת 

 ת השלמת נתונים ובדיקת ממליצים, בשלב הבא יכרגע נעש

 פגישות עם המציעיםיערכו 

  

 

  משימות לישיבה הבאה 

o  קטע מדרכה בגבעה אישור 

o  ןהביטחודיון בנושא מנהל המשך 

o בהתקדמות בנושא מרכז ספורט עדכון 

  סיכום הישיבה שלנו בנושא תכנית המתאר יעבור לעדכון

נוציא לשיתוף ציבור , האגודה , נקיים איתם דיון ולאחר מכן 

  נקיים דיון מסכם לפני הישיבה עם הועדה.

 לאחר החגים – םמכרז לשערים חשמליי 

 

 רשמה גיה רותם
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