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מיום 26.4.22
נוכחים :אליעזר לנדסמן ,רפי תדהר ,אלון בלחסן  ,שלומי לוי ,איציק סלובודיאנסקי ,אבי אטיאס,
גיא זקר ,ניסן כנפי ,עומר סובול
גיה רותם
חסרים :יעל
עדכונים
•

מכרז הצהרון התפרסם ויצא לדרך

•

.מכרז סינטטי הסתיים נבחרה חברת גרין ספורט

•

קיבלנו כסף מהמועצה עבור העתקת פינת המחזור שליד האלונית אל מאחורי בית
העם .ביצוע העבודות יחל בהקדם.

•

התשדרגנו ועברנו לעבוד ב  -מייקרוסופט  365במקום כתובות ה  GMAILשהיו
בעבר

ועדת נוער
•

מיטל צומר הציגה את פעילות הנוער ,עדכנה כי נדרשה לחזק את הועדה בכוחות
חדשים ,גויסו שותפים וכרגע יש לנו ארבעה אימהות .התחלנו לייצר תהליכים
ואג'נדה .כיצד צריכה הועדה לפעול.

•

הכנסנו את רז שטרסבורג כרכזת גיל תיכון ,נכנסנו לאתגרי תשתיות.

•

הוצבו שלוש מטרות:

 )1שיפור תהליכי עבודה
 )2שיפור התשתיות
 )3שיפור הדיאלוג מול המועצה ,שחלקו הוא שינוי הפורמט.

תרבות
•

שגית סקרה את אירועי התרבות שהתקיימו עד כה -ינואר עד אפריל

•

הוצגה תכנית יום הזיכרון אשר יתמקד השנה באסון המסוקים

•

הוצגה תכנית יום העצמאות :מושב פתוח 3 ,מוקדי פעילות ,דוכני מזון במגוון
מחירים מותאם ,פעילויות למגוון גילאים .האירוע יפתח במופע זיקוקים  ,הודעה
תצא בסמיכות לאירוע.

•

ערבי בירה הופקו לקחים ,ואחנו חוזרים לקיימם בקיץ במספר מועדים ,לבקשת
הועד הערבים יהיו במספר מקומות במושב.

•

לכל אירוע יש מוביל באירועי התרבות

•

אירועי מאי  :מופע שנות ה ,90-שבוע ספורט ,שבועות ,אירוע מים +אירוע מסורתי.
ביולי  -אירוע פתיחת הקיץ בבריכת גאולים.

כלל האירועים יפרסמו על השלט בסמוך למזכירות
•

תב"ר מבני הנוער -למטרת טיפול מידי בבעיות מבנה(בטיחות) שהתגלו במבנה

הצבעה:

מועדון הנוער מתחת לבית העם ובמבנה המועדון מאחורי הגנים נבקש להצביע על

כולם

אישור תב"ר של .₪ 50,000

אישרו

פרוטוקולים
הצבעה על שני הפרוטוקולים 153+154

הצבעה:
כולם
אישרו

•
•

הוחלט על סיור מיד לאחר יום העצמאות למיפוי התושבות לדגלים ובהתאם להיערך
כבר בחודשים הקרובים כהכנה לימי העצמאות הבאים
חברי הועד מברכים את ניסן לרגל חתונת בנו

