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   ניסן כנפיחסר: 

 אורחת : לושי וולמרק 

 

 אישור פרוטוקולים 

 

 146,147,148הועלו לאישור פרוטוקולים:   •

 

 הצבעה: 

 כולם הצביעו בעד 

 אליעזר   – עדכונים 

 

 קורונה עדכון 

חולים   3מדיווח שהועבר במועצה היו השבוע  •

ביישוב, אנו נמשיך בהסברה ויצירת מודעות  

 ההנחיות.לשמירה על 

בשילוב עם המועצה יתודרכו בעלי העסקים   •

 לשמור על המגבלות. 

כרגע ההנחיות הם שניתן לקיים את מסיבת  •

אנו נפעל גם בהמשך -סוף שנה כמתוכנן

 תוך הקפדה על תו ירוק  בהתאם להנחיות

 

 פחים כתומים 

 המועצה יצאה ברפורמת הפחים הכתומים .  •

ליטר   100המועצה מאפשרת לתושבים לרכוש פח 

אישי )ניתן להציב בחצר הבית ולאגור לתוכו פסולת  

 



כתומה(. אחת לשבוע יפונה הפח בימי רביעי מכל  

 בית.

 פחים כתומים   ובפינות המחזור יישאר •

בשלב זה יחל פיילוט באמצע ינואר שימשך  •

נושא   קשלושה חודשים ואחריהם ייבד

 המחזור שוב.

  נםרצו הביעו את אי שביעותחלק מחברי ה •

לא לדעתם מהרפורמה של המועצה ש

 תורמת למחזור

פתרון השקיות יגרום   גם כי  עומר אמר: •

לאנשים  לא למחזר, אחד כי הן לא 

מספיקות מתמלאות במהרה, בודדים  

יסכימו לאגור פסולת בביתם  במשך שבוע 

ששקיות  בנוסףכי אין היכן לעשות זאת, 

שיתלו  על הגדרות ואו יונחו על הפחים  

מעבר לכך שזה לא נראה טוב עלולות 

  בנוסף דובר על כךע"י חתולים,  עלהיקר

שאנשים לא צריכים לשלם על פחים  

ליטר אלא צריך לספק להם  100כתומים 

להצמיד  לכל שתי משפחות פח   נכוןבחינם, 

ובהינתן וזה לא  1ופח כתום  1ירוק 

להוסיף  ברחבי המושב  אזמתאפשר 

ליטר עם   1100עמדות מחזור לפחים 

לצערי כל זה לא נתקבל ע"י   -מסתורים 

עה בתחום המועצה שלא מבינה שכל השק

כולל מימון הפחים וכולל מימון ואפילו חלקי  

לה  ישתלםשל המסתורים לפינות המחזור 

בריבית דה ריבית  בעתיד ביחס להוצאות 

המועצה על פסולת שמושלכת להטמנה  

מהפח הירוק.  אבל המועצה  הזו כהרגלה 

לא רוצה לשמוע   וכעת עלול להיווצר מצב  

עלויות   בו במקום לצמצם פסולת להטמנה  ו

הם יעלו  בכמויות ביחס לקיים , בינתיים אנו  



כוועד סופגים טענות מהתושבים שצודקים  

 .בכל שהם אומרים

 יחזור ליישובים. 50%איציק ציין ש •

 נעבה את הפינות בעוד פחים כתומים.  •

נוער שסייע לילדה מבקש לציין לטובה את ה •

עם מוגבלות בטיול תנועה ואפשר לה לצאת  

הילדים, גאווה גדולה לנו שיש לנו נוער ככל 

 שכזה. 

 

 בית כנסת

נבדקת אפשרות להחליף את המבנה היביל   •

 במבנה קבוע .

 

בישיבה הבאה בחודש ינואר יציג אלון את  •

 תקציב שיפור מראה הכפר 

 

 ועדת תקשורת 

 מציגה לושי וולמרק 

 חברים נוספים בוועדה: אלון עזרא וטליה דניאלי 

לושי הציגה כי מטרת הועדה לסייע  •

 .המידע בתוך המושב והנגשתלועד 

 הועדה הציגה את המצב הקיים  •

 בהמשך יכינו תכנית עבודה והמלצות.           

רפי העלה כי הבעיה העיקרית היא מענה 

, או למשבר קהילתי. וחסרה לדעתו  לבריונות

 במצב כזה.מקצוע תגובה מקצועית של איש 

שלומי אמר  שבעשייה היום יומית ניתן לבדוק  

מה ניתן לשפר ובמקרי קיצון ניתן יהיה לפנות  

 לגורם חיצוני. 

עומר ציין כי יש צורך בתיאום ציפיות מה אנחנו  

רוצים מהצוות, והכוונה היא לא לתגובות 

הודעות יום יומיות. הוא אינו רואה  לאנשים או 

צורך בדובר חיצוני, אין תקדים לדבר כזה באף  

יישוב בסדר גודל כמו שלנו. ואין הצדקה להוציא 

קול הועד של  הואעל זה כסף. יש לבדוק גם מה 

 מצורפת מצגת 



זה או של אחר ואת מי בדיוק מבין חברי הועד  

 הדובר ידוורר. 

סיכום אליעזר : מטרת הצוות היא הנגשת  

ע לתושבים וסיוע לוועד בנושא)אין כל המיד

כוונה למנות דובר לוועד(, יש נושאים המחייבים  

שיפור, הצוות יכין תכנית עבודה ויציגה במהלך 

 רבעון ראשון. 

 

 פרויקטים 

הועלתה מצגת עם ההצעות לפרויקטים לשנת 

2022 

 מצורפת מצגת 

 תקציב 

 הוצג ע"י שלומי 

 מענה ושירות לקהילה.תקציב הועד בא לתת 

בתקציב צוינו העוגנים, השוטף ותקציבי  

הועדות. גם השנה התקציב הינו שמרני עקב  

חוסר המידע הקיים לגבי נגיף הקורונה  

 והשלכותיו על הפעילות. 

 הועד אישר פה אחד את התקציב.

 

 מצורפים 

 חוברת התקציב

 אקסל תקציב 

 

 


