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מיום  29.7.21שיחת ZOOM
נוכחים :אליעזר לנדסמן ,רפי תדהר ,אלון בלחסן ,שלומי לוי ,גיא זקר ,ניסן כנפי
איציק סלובודיאנסקי ,אבי אטיאס ,עומר סובול  ,יעל יעקב ,גיה רותם
אליעזר
עדכון קורונה
• כרגע  4חולים במושב
• אנחנו מקפידים על ריענון הנחיות לתושבים .נמשיך בהסברה.
• ערוכים לתת מענה מותאם בחוגים לפי הנחיות
• פעמים בשבוע (שני וחמישי) יועבר לועד עדכון קורונה ע"י גיה
אירוע ספטמבר כוורת
ועד האגודה יזם פנייה אלינו להשתתפות בשליש מההוצאות באירוע כוורת,
אירוע המיועד לתושבי המושב.
סך האירוע – כ  300,000שקל
השתתפות הוועד –  100,000שקל
ניסן :מדובר באירוע שתוכנן ע"י האגודה שאינה יכולה לממן את כולו ,יש
להשקיע את הכסף במקומות אחרים(בית העם ,איזור אלונית ועוד) ,יש
טעם רע לאירוע בתקופה זו ואין הצדקה לאירוע בסדר גודל שכזה ,מבקש
להעביר להחלטת התושבים.
אבי :זה סכום כסף גדול  ,אני לא חושב שנכון להשקיע אותו במופע .יש
צרכים חשובים יותר והוצאות רבות יותר .אני חושב שזה בזבוז שאינו מניח
את הדעת .וכמי שהגן על נושא אירוע עצמאות שהוא אירוע שנחגג בכל
המדינה ,אני מבקש מחברי הועד להפעיל שיקול דעת.
עומר :מדובר על תקציב בצ"מ זה כסף לכל דבר וענין .הכסף אינו עודף.
השאלה מה עומד מול ההשקעה הזו ,צריך תכנית השקעה בתשתיות מול

ההצעה של חלופות ,יש להציג את כל התמונה.מבקש לפרוס את כל
החלופות :פרויקטים מול הסכום למופע ונקבל החלטה.
אלון :שאפו לועד המקומי על הראיה הרחבה ועל שיתוף הפעולה עם
האגודה .נשמח את התושבים יחד .אחרי שנה כזו נאחל הצלחה ושתהיה
שמחה גדולה.
יעל :האגודה החליטה ,קבעה וסגרה .לא היינו שם לדעתי זה אירוע שגדול
עלינו כועד .אם נגיד לא ימצאו מימון? אם האירוע הזה סגור והם תקועים
עם בעיה כספית זה משהו שצריך לקחת בחשבון.
רפי :מזכיר שדובר על רצון לעשות שוב אירוע .בהנחה שיש את הסכום
ואנחנו משתתפים בשליש ,למרות שהאירוע לבוגרים אני חושב שצריך
להושיט יד לאגודה.
עומר :מציע לגבות כסף מהתושבים
יעל :בעד לבחון את אפשרות הגביה מהתושבים
גיא :מעבר לזה שזה משהו מדהים שעושים במושב כדי לעזור לאגודה ,כמו
שהאגודה עזרה עם בית הנוער ,פה הם מבקשים עזרה ואני לא חושב
שצריך להתנות את זה.
שלומי :האגודה לא שמה פה אקדח לרקה שלנו .זה אירוע שהאגודה יזמה
וחוללה .אנחנו יכולים להצטרף או לא להצטרף .זה אירוע בניהול שלה גביה
של כרטיס לא על הפרק.
סיכום – אליעזר
מזכיר לחברי הועד שבדיוני התקציב לשנת  2021הוחלט כי לא ינתן לועדת
תרבות התקציב שביקשה אלא יאושר באופן חלקי ,לאור השנת קורונה
שעברה עם כל המשמעויות של סגרים ועוד ,הועד החליט כי במידה
ויתאפשר בהיבט הקורונה ,אנו ניזום מופע אחד גדול עבור התושבים.
לשמחתינו ועד האגודה רוצה שנעשה זאת ביחד ומוכן להשקיע 2/3
מהכסף ,האירוע הוא של כולנו בהובלת שני הוועדים(ועד מקומי ואגודה),
המטרה חשובה ונכון יהיה לקיים אירוע שכזה עבור התושבים שלנו.

הצבעה:
בעד :שלומי ,יעל (מבקשת לבחון גביה מהתושבים) ,גיא ,רפי ,אלון ,אליעזר
נגד :אבי ,עומר ,ניסן
הוחלט על השתתפות הוועד ב –  100,000שקל באירוע

רשמה :גיה רותם

