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נוכחים :אליעזר לנדסמן ,רפי תדהר ,שלומי לוי ,אלון בלחסן ,גיא זקר
איציק סלובודיאנסקי ,עומר סובול ,יעל יעקב ,אבי אטיאס ,ניסן כנפי
גיה רותם .
אורחים :מיקי לב ,שרון עבדה ,שרון שטרקר ,רון

נושא
עדכונים
•

קורונה ,פעילות ההסברה תימשך ,אנו בעיצומו של סגר
שלישי .הסברה תמשך בכל המדיות ,ועם דגש על הסברה
ותמיכה בנוער  .הועדות תודרכו להיערך "ליום שאחרי".

•

סרטון לסיכום שנת  ,2020ומצגת תכנית עבודה לשנת 2021
יועבר לחברי הועד ואחריו יופץ לתושבים לעדכון וכחלק
ממדיניות הוועד לשקיפות אל מול התושבים

•

גן השעשועים בדשא הגדול לקראת סיום עבודות השדרוג

•

כבאית ישנה  ,שופצה ותוצב באחת מפינות המושב

•

קרלוס קנטרביץ -יו"ר ועדת בטחון יציג בפגישה הבאה את
תכנית העבודה של הועדה בפני הועד

•

סיבים אופטיים -צוות שהוקם בראשות התושב איל שחר,
לבדיקת נושא שיפור תשתית האינטרנט והתקשורת במושב,
בדק את הנושא ,נפגש עם מספר חברות ויצא בפניה למספר
ספקי שירות לקבלת הצעות .הועד ינהל משא ומתן לטובת
התושב ,ההתקשרות בפועל תהיה של החברה מול התושב
לא תהיה בלעדיות לחברה ויהיה צורך באספקת חדר עבור
ציוד.

•

גן טלי -התקימה פגישה ראשונית עם צוות תושבים ,הועלו
מספר אופציות לבדיקה .בחודש הקרוב נקבל מידע ומחירים
והצוות יציג לועד את המלצותיו

המשך טיפול

•

פרויקט סולרי – לצערנו לא הצלחנו לקדם בשלב זה את נושא
קירוי המגרשים עקב צורך של האגודה (שהינה בעלת
המתקנים) לקבלת מידע מורחב וזמן לחשיבה ובדיקת
הנושא .מקווים בשנה זו לעסוק בבדיקה והחלטה .

•

עגלות קפה – בשלב זה האגודה נמצאת בהליך מול בעלי
העגלות להסדרת פעילותם .צפי סיום ההסדרה עד תחילת
מרץ

•

רפי מעדכן כי יצאנו בקמפיין פרסומי במייל השבועי ובווטס
אפ למסרים מעוררי מחשבה בנושא בטיחות בדרכים .בשלב
שני (בימים הקרובים)יתלו ברחבי המושב שלטי בטיחות
בדרכים כחלק מהקמפיין.

•

רפי מעדכן כי ועדת בטחון ישבה על מספר נושאים ,ביניהם
החכמת השערים במושב (כניסה וחקלאים) כולל תיעדוף
ותוכנית עבודה.

•

אלון עידכן כי פיילוט איסוף פסולת גושית שהתחלנו בינואר
בשני מחזורים עבר בהצלחה ,התושבים פעלו בהתאם
להנחיותוהנהג וצוות הניקיון לא נתקלו בבעיות .בחודש
פברואר אנו מנסים לבדוק איחוד האיסוף ליום אחד לכל
המושב.

•

בנוסף נשלחים מסרי תזכורת לגבי צמחיה פרטית פולשת
למרחב ציבורי ואיסוף צואת כלבים .בשלב הבא תעסוק ועדת
חזות המושב בנושא הגזם.
מועצה

•

איציק עדכן כי תקציב המועצה אושר

•

חלה עליה בתעריפי ההטמנה של פסולת גושית  ,כרגע לא תחול
על התושבים

•

פיילוט פחים כתומים יצא לדרך בהובלת מספר נציגי מליאה
מידע ופרטים ימסרו בקרוב.

•

אליעזר הוסיף כי נערכה פניה למועצה בבקשה להוסיף עוד
מתקני מחזור ועוד מועדי פינוי.

פרוטוקולים לאישור 135 ,134 :

אושרו פה
אחד

•

אבי ביקש כי ככל שיידרש תערך שיחת ועד לכל מצב של
תרחיש הכולל החמרת התחלואה ודיון בפעילות נדרשת
ליציאה מהסגר.

•

אישור תכנית תנועה לפני ביצוע כל שלב מול הועד

רשמה :גיה רותם

