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נוכחים :אליעזר לנדסמן ,אבי אטיאס ,גיא זקר ,עומר סובול, ,רפי תדהר ,יעל יעקב ,איציק
סלובודיאנסקי ,ניסן כנפי ,אלון בלחסן
אורחים :שחר כץ ,שגית קבילו
אחריות ביצוע

נושא
תרבות
אבי אטיאס הודיע על עזיבתו את ריכוז ועדת התרבות
לפני כחצי שנה .שגית קבילו ושחר כץ הביעו את
נכונותם לקחת את התפקיד במשותף.
שגית ושחר הציגו את עצמם והביעו את רצונם להמשיך
ולהרים בצור משה חיי קהילה פעילים
•
•

הצבעת חברי הועד על אישור המינוי של שגית
קבילו ושחר כץ
אליעזר לנדסמן יו"ר הועד ישמש כאיש הקשר
בדיווחי הועדה לועד.

אושר פה אחד

תקציב
• הוצג לו"ז הישיבות לחודש הקרוב עד להצבעת
תקציב .2020
• בשנת  2020יוצג אחת לרבעון דו"ח תכנון מול ביצוע
של הועד ,הכולל את כל הועדות.
עידכונים
• פרויקט הלדים -כרגע הקבלן עובד במושב ,יש חוסר
במנורות במספר מקומות .נמצא בבדיקה של אלון
בלחסן לגבי השלמות.
• גן טלי -כחלק מהרצון לקיים את פרויקט גן טלי
יישלח לחברי הועד חומר בנושא.
• גזם -מחר תתקיים ישיבה של הועדה המוניציפלית
במועצה.
שער מיכלים
• עדכון מצב גיא טוען שיש שיפור בכמויות
• מציע שלוש חלופות:
• .1שער מתרומם  .2סגירה לחלוטין  .3פתיחה מלאה

גיה -לשלוח חומרים
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•
•

לאור הסיטואצייה שנוצרה ועקב צרכי המושב הוחלט
על פתיחה מלאה תוך מיקוד בטיפול הנושא
באמצעות סגירת כניסה ג'(בהתאם להחלטה בדיונים
קודמים)
לקדם מול ועדת תנועה את הנושא של כניסה ג.
גיא ידאג לדבר עם בית הספר לטיפול בנושא .

תכנית 2020
התקיים דיון ובו ניתנו דגשי הועד לתכנית  2020תוך התווית
מדיניות כוללת .
החומרים יעברו לוועדות לבנית תכנית תקציבית רלוונטית,
נושאים שיש להתייחס :
• תכנית אב ליישוב
• כנס תושבים
רשמה  :גיה רותם

גיה  -לדאוג לתכנון שעה בשער
גיה מול יאיר
גיא

מסמך מצורף

