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       151פרוטוקול ועד מקומי מס' 

 הישיבה התקיימה בזום  . 25.1.22מיום 

  ,יעל יעקבשלומי לוי, איציק סלובודיאנסקי, ,  נוכחים: אליעזר לנדסמן ,רפי תדהר, אלון בלחסן

   גיה רותם ,  , עומר סובולאבי אטיאס, גיא זקר

   ניסן כנפיחסר: 

 

  

 עדכונים 

 קורונה  

מחולי   10% )חולים במושב  150מעל אנו  •

, המועצה כולה אדומה. נאחל (המועצה

 בריאות  לכל החולים. 

על העבודה,   פרט תולוועד ה מיוחדת ליעל תוד •

היחס וההשקעה בתשומת לב למבודדים 

 חולים ומענה לכל צורך. 

 יציאה למכרז דשא סינטטי

בהמשך להחלטת הועד להקדיש את  •

₪ שיועברו ע"י המועצה למטרת  200.000

. השקעות עבור שדרוג מגרש הספורט הסינטטי

)בעל מתקדם בימים אלו בניית המכרז. חנן רותם

התנדב לסייע בצד   ונסיון במגרשי ספורט(ידע 

  2יוצגו   היעוץ להתאמת הדשא לצרכי הפעילות.

 אופציות במכרז.  

עד תחילת שבוע הבא יועבר המכרז לחברי הועד  

 לעיון. 

 

 

 



 

 ביטחון

בימים אלו יש לא מעט התפרצויות   •

ברחבי המועצה, אצלינו יחסית שקט. עדכוני  

 ביטחון מועברים בקביעות לחברי הועד. 

של מנהל הבטחון יועבר    ההשכרהרכב  •

, אנו בתהליך של סגירת חוזה ליסינגלחברת 

 בנושא. 

 נוער

בתחלואה  פעילות הנוער   העקב העליי •

משתנה בהתאם למצב. הועדה והפעילים  

ממשיכים להפעיל את הנוער ככל שניתן ולשמור 

 על קשר.

 סיכום שנה 

בימים אלו מכינים סרטו סיכום שנת  •

 2022עם ראיה לשנת  2021

 

 בית הראשונים 

שיפוץ בית הראשונים נעשה מתרומה     •

בהובלת האגודה, במהלך עבודת השיפוץ,  

וששולמו היו הוצאות נוספות שלא תוכננו 

 ע"י התורם והאגודה. 

 נושאים לסיים  2השיפוץ הסתיים ונותרו  

. התאמת הסביבה החיצונית בדשא 1 

 שקל  45,000מוערך ב  –למבנה החדש 

  35,000מוערך ב  –. ריהוט וציוד פנימי  2 

 שקל. 

בשיחה עם האגודה עלה הסיכום הבא:  •

האגודה תממן את החלק החיצוני וההועד  

 יממן את החלק הפנימי. 

מבקש לדעת האם משלמים שכירות  –אבי  •

משולם   –על מבני האגודה במושב, חיובי  

 מידי שנה דמי שכירות ע"י הועד

 צבעה: ה

 כולם הצביעו בעד 

 נמנע -עומר 



מבקש לקבל פירוט של ההוצאות  –עומר  •

 לפני הרכישה ולראות הצעת מחיר מסודרת

 

אנו אחראים לרכש של הציוד בתוך בית   •

הראשונים, לטובת הרכישה נעבוד עם  

תושבים המתמחים בנושא)לייעוץ( ובהתאם 

להמלצות יירכש הציוד בתקציב שיאושר ע"י 

 . הועד

 

 אישור פרוטוקולים 

 150:  ללאישור פרוטוקו ההועל

 

 הצבעה: 

 כולם הצביעו בעד 

 

 


