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    123  פרוטוקול ועד מקומי מס'
 

 12.7.20מיום 
גיא זקר, אלון   ניסן כנפי,  יעל יעקב,, עומר סובולרפי תדהר, שלומי לוי ,אליעזר לנדסמן, נוכחים: 

   איציק סלובודיאנסקי, גיה רותם   בלחסן
 אבי אטיאס,נכח בחלק מהפגישה: 

 צהרון 

 הערכות לשנה הבאה :

הצהרון במהלך   תהציגה את היסטורייהלן  •

 האחרונות ופעילותה בנושא  השנים

הציגה את השתלשלות האירועים מ  הלן  •

 עת נסגר הצהרון לתקופת הקורונה.  15.3

הלן מבקשת להעלות את מחיר הצהרון   •

)כיום  שקל בחודש 1,220בשנה הבאה ל 

ואת מחיר חודש יולי   שקל( 1,180המחיר 

 שקל( 1,390שקל)כיום   1,440הבא ל 

עליית ל הסיבות לדרישהאת  הציגההלן  •

 לשנה הבאה המחיר 

אליעזר הדגיש כי כל ההסכמים והשיחות בין   •

 הועד לצהרון מעוגנים בצורה סדורה.

מחיר   עלייתהודגש כי אין מסמך המבטיח  •

 לצהרון. 

עומר העלה את שאלת ההחלטה על סיום  •

המכרז במידה ותגיע מה עושים? יש  תקפות

לבדוק את הנושא כי מדובר פה בילדים  

 צעירים. 

גיא עלה את נושא המחירים באזור, והדגיש   •

כי המחיר היום יקר מכל המקומות סביבנו. 

ממליץ להגיע להבנה לגבי המחיר בשיח 

של המושב בתנאי לא   10%הציע לותר על 

 יעלה המחיר. עומר מצטרף להצעה

העלה את הנושא שאם עושים הקלה שלומי  •

לאחד דינו כדין הכלל. אנחנו ועד אחראי  

שצריך לתת לקהילה שרות ואנחנו צריכים  

לנסות ולהתגבר על המכשול הקיים  

 בהידברות.

 הצבעה: •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יעל, שלומי, אליעזר, גיא,   בעד:
הציע  אלון ניסן, רפי אלון )

 לרדת למחיר המועצה(
 עומר: בעד להיכנס למשא ומתן
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 ₪ 1180מי בעד להשאיר את המחיר הקיים 
 
 
 
 

 אליעזר

החליט להשאיר את המחיר הקיים,   הועד •

האחרונים  הזכיר כי הועד עשה בחודשים 

  -ו שלללכת לצד השותפים  ככל הניתן 

שיפרנו  תזרים   .להם  ולעזור החוגים מפעילי

, הפחתנו את החלק של הועד בהכנסות 

 לנו יש.  והעברנו אותו למפעילי החוגים,

 עלינו משבר בעת. התושבים כלפי אחריות

 וזו לא העת להעלות מחיר לכולם לעזור

כל נושא הצהרון  , חר ונושא זה רגישמא •

ונושאים הקשורים בו יעברו דרך יו"ר הועד  

 בלבד.

 אליעזר - עדכונים

בנושא   אינטנסיבית  ההסברהאנו נמשיך ונעשה   •

 מסיכות

הכללים תוגבר פעילות אכיפה בנושא שמירה על  •

 במגבלות הקורונה

נוציא מסר לגבי בידוד לקבלה של הקהילה בהבנה   •

 ולסייע. 

עמדות יוזמנו בשלב  2פינות גזם,  יוצא לדרך פילוט •

 ראשון ויוצבו בגבעה. 

סגירת פינת גזם ברחוב סמטת פלורנטין, לאחר   •

הודעה מכיבוי אש על סיכון במיקום הפינה אנו  

 .נאלצים לסגור אותה

 

עגלות קפה: הגיעו שלוש בקשות מצורף מסמך   •

 מפרט

פותח תחרות מול משלמי -עומר העלה את נושא  •

לבדוק את נושא ההפרעה לתנועה, ארנונה, יש 

 מפגעים תברואתיים, הפרעה או סכנה בטיחותית.

 הצבעה:
בעד: יעל, אליעזר, שלומי, אבי, 

)אלון   גיא, עומר, ניסן, רפי
 נעדר מניגוד עניינים(
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התקיימה הצבעה לאישור פעילות עגלות הקפה   •

במושב בכפוף לאישור הועד על מיקומי העגלות  

 במושב 

 רשמה גיה רותם 
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