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      146פרוטוקול ועד מקומי מס'  

     21.5.10מיום 

ניסן   ,גיא זקר ,יעל יעקב  איציק סלובודיאנסקי, אלון בלחסן,,  ר לנדסמן ,רפי תדהרנוכחים: אליעז

   כנפי, 

 שלומי, עומר סובול, לוי אבי אטיאסחסרים: 

 אליעזר  -עדכונים 

 

חולים במושב, ממשיכים   7כרגע   –עדכון קורונה  •

בפעילות הסברה, אכיפה בסיוע המועצה, עדכונים  

 על מנת שלא תהיה עליה בתחלואה. יומיים וכו

 מהלך החגמכרזים: מכרז צהרון הסתיים ב •

 ונבחרה הלן אטיאס להפעלת הצהרון. 

מכרז שערים חשמליים: הייתה פתיחת  •

, B&Fלשלב ה   מציעים 2מעטפות, נבחרו  

שתוך התכנית היא פגישה איתם  מחר יש

עד סוף  ושבועיים להיות בסוף התהליך. 

 לסיים.  2021השנה 

גבעה ובוסתן נמצאים   – םסיבים אופטיי  •

החלו . אתמול הפריסהבחלק האחרון של 

 חיבורים. 

תוך שבועיים   מתקדמים.במושב הישן  •

שניתן יהיה בהקדם היא מהיום הערכה 

להתחבר. מחכים לעדכון על מבצע לשווק 

 לתושבים.

מכתב בנושא קרקעות ששלח רוני זרח   •

 הועבר לטיפול האגודה, בעלת הקרקעות.

 גבעה:

 



יושלם  חסר פנל בגבעה. :פינות מחזור •

 בקרוב.

יום פעילות  מחכים לס –אלונית מיחזור  •

המחסן החדש ואז נחליט על מיקום פינת 

 המחזור.

השתתפות בעל בדיקת  –שצ"פ מיחזור  •

 . המרכז בעלות

פינות גזם, מיחזור  סיימנו את פרויקטים:  •

,  ליד בית ספר  כניסה א', מסלעותגבעה, 

 מדרכות.והנמכת 

ישיבות הועד מתקיימות כמתוכנן אחת  •

 מפורסם באתר.לחודש, 

הישיבות פרונטליות או בזום בהתאם 

 להחלטת הועד 

תצא תזכורת כל ישיבה  ביום שישי לפני  •

 לישיבה בשבוע שלאחר מכן

 

 נוער יו"ר ועדת מינוי  

את התפקיד שנה וחצי,  ביצעה ארבל  הליאור •

, אנו  ביקשה לסיים את תפקידה ליאורה

  המצוינתמודים לה על התקופה והעבודה 

 שבוצעה על ידה בקידום הנוער

מיטל צומר, בת   למנות את  אנו מבקשים

בעלת ותק כחניכה ומדריכה וכיום  המושב 

למחליפתה כיו"ר ועדת   אם לילדים בתנועה.

 נוער )מפורט במצע לישיבה( 

 מאושר ע"י כולם –הצבעה 

 שכר רז  

כחלק מתהליך הגיוס  , 2020ביולי  לעבוד התחילרז 

נאמר כי שכרו יבחן לאחר שנה, רז ממשיך עוד 

את  תכשנה בתפקיד , מומלץ ע"י ועדת נוער להעלו

שכרו לאור שביעות הרצון ממנו )מפורט במצע  

 ,  שימשיך עוד שנה  שלנו הרצוןהישיבה(

רז עושה עבודה טובה, הרווח מתחיל בשנה  – גיא

 מהאדם. ההשניי

 כולם מאשרים  –הצבעה 



העלאת שכר  אני חושב שאין מדיניות של  – רפי

לפני כל   אני מצפה שתהיה מדיניות שכר. מסודרת.

צריך חוות דעת על פעילותו ואז  העלאה אני חושב ש

 צריך לדון בתוספת שכר.

כל העלאת שכר   –בנושא  צריך להוציא נוהל מסודר

עוברת תהליך מסודר של אישורי ועדה עם המלצות  

הועד, הנושא יחודד    ולאחר מכן מגיעה לאישור

 להבא ויפורט כנדרש

 ועדת נוער ממליצה לאשר את העלאה. 

 כולם מאשרים –הצבעה  145 פרוטוקולאישור  

 - תוכנית עבודה 

נדרש לבצע עבודה  על מנת שנבנה תקציב נכון

 מכינה מסודרת ומפורטת 

מדיניות הועד בשנת הגדרת דיון שמטרתו נתחיל  ב

, דגשים, אג'נדה, מה רוצים לראות  2022העבודה 

 בכל התחומים.

  עוגניםהוהם יהיו  תלוועדו אותם דגשים יעברו 

 לתוכנית הועדה.

 נבקש להעביר לישיבה הקרובה רעיונות. 

 

 קהילה –גיא    

הוחלפה התאורה )ממליץ לעשות ישיבה  : ספריה

שם( הולכים למהלך של השקעה עם המועצה 

 בכניסה. 

 ערב פתיחה למועדון ספר.  21.10

ע"י  מעבר למה שמשולם  יורחבו * שעות סיפור

 המועצה, בהתנדבות של תושבים.

 

אלטרנטיבית הייתה מוצלחת, הובילה   קבלת שבת* 

 ריקי וורטמן. 

בשלב זה עוברים בין ילד   * משמרות זהב בגבעה 

בטוח שזה שווה להמשיך,  לא  –לארבעה ילדים 

 טהחלקבל העד סוף החודש ונ טנמשיך בפיילו

   * רמזור נייד לבדיקה. 

 



בגבעה מחלוקת לגבי דרכי   – , רפי מציגתחבורה

 נציגי הקבוצות.  2התחבורה, נפגשתי עם 

 לכל צד יש נימוק טוב למה צריך להזיז את התנועה.

 להכשרת מקומות חניהבקשה 

ונביא   עכשיו אחרי החגים נחזור לטפל בנושא

 המלצה.

הסתיים באי הצלחה, להעמיד   טפיילו –קוויקר  עדכון 

 .מיטביתאת השרות בצורה 

 בעיות:

 כמות כל רכב וזמינות •

 יעילות והתאמה של האפליקציה לשירות •

 ממשיכים בשרות בלי לבטל את התחבורה, 

 יהיו דיונים בתקופה הקרובה על הנושא. 

לגבי חוסרים בתמרורים   רשמימכתב  •

 .הועבר ליאיר  - למעברי חציה

 

 

 נושאים בעבודה 

 נמצא בשלב הצעות מחיר  – לקדם יסינטט •

שביל לב השרון )מדידה ומפות קיימות,   •

ידון בישיבת תקציב  – ( וכו הצעת מחיר

2022 

 

 

 מועצה עדכון             

נכנסה למדידות ויצא מסמך מדיניות חדש  

 הארנונה. בנושא 

 

 

 


