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מיום  7.12.21שיחת ZOOM
נוכחים :אליעזר לנדסמן ,רפי תדהר ,אלון בלחסן ,שלומי לוי ,איציק סלובודיאנסקי ,יעל יעקב ,גיא
זקר ,אבי אטיאס וגיה רותם(הצטרפה בחלק האחרון של הישיבה)
חסרים :עומר סובול וניסן כנפי
עדכונים  -אליעזר
•

פרוייקט שערים
הפרויקט בעיצומו ,שערים א+ג הוחלפו ,הערכה כי עד סוף
דצמבר יסתיים

•

בית כנסת – גיא ואני זומנו לפגישה עם הרב ניצן זרח וקובי
ונטורה ,בפגישה התבקשנו לאשר הקמת מקווה במושב ,גיא
ואני הבהרנו כי נושא זה נדון בעבר וסוכם לא לקדמו לאור
התנגדויות שהיו בעת ביצוע הבדיקה.
סיכום זה עומד בעינו גם כעת ולכן לא נוכל לאשר.

•

לאור שינויים שנעשו בצח"י בשנה האחרונה ,במעבר לפעילות
שייעודה בחירום ,יש לבצע שינוי בכל תיק הצח"י ולארגן
בהתאם את המשימות ,ההנחיות  ,בעלי תפקידים וכו
פרוייקט זה יבוצע ע"י יהודה רוט מנהל הבטחון (בתשלום
נפרד – פרויקט זה אינו בתכולת תפקידו).

•

בטיחות – בהמשך לעדכון בנושא ,בית העם עבר בדיקה ואני
כעת מסיימים לטפל בליקויים (גיה – יש לדעכן סטטוס
בישיבה הבאה) ,המועצה תבצע בדיקה בכל מתחם הנוער
והחוגים ובהתאם נטפל בליקויים(במידה ויידרשו) ,מבנה
טיפת חלב ומבנה הועד ייבדקו על ידינו בנפרד.

•

הועד עובר לעבודה ב ( 365מייקרוסופט) ,כל עובדי הועד
יחוברו ,דבר שיתן לנו מערכת מאובטחת יותר ,גישה מרחוק,
אחסון של  T1ועוד יכולות מובנות הקיימות ברישיון.

•

סיבים אופטיים – אחוז המתחברים לשירות במגמת עליה ,כל
התקלות ובעיות החיבור מטופלות בסיוע צוות הועד מול
הספק.

•

פסטיבל בירה – התקיים לפני כשבוע ע"י ועדת תרבות
בהצלחה גדולה ,יש תוכנית להמשיך בפעילות דומה ,עדכון
יועבר במסודר.

•

בית הראשונים – השיפוץ לקראת סיום ,הפרויקט מנהל ע"י
האגודה ,פערים ככל שיהיו מטופלים ע"י האגודה.

•

פינת מיחזור אלונית – בימים אלו מתקיים פרויקט להעברתו
מאחורי בית העם.

תעריף שמירה

הצבעה :כולם בעד ,

בהתאם למפורט במצע הישיבה ,התעריף כיום הנגבה מהתושבים

רפי  -נגד

הינו  4.5שקל למטר .תעריף זה הינו לאור בקשתינו ע"ב תחשיב
שערכנו ,בשלב זה עדיין לא התקבל אישור לכך ,המחיר כיום המאושר
הינו 4.76
הועד מתבקש להמשיך ולאשר את התעריף הקיים נוכח החישוב
שבוצע בנושא ולאור העובדה כי להערכתנו יאושר בקרוב ולכן לא נכון
לבצע שינוי.
מעקב בנושא – חודש פברואר – אחריות גיה
אישור נוהל הזמנות – מצורף

הצבעה – כולם בעד

מתן אישור למזכירת הישוב לחתימה על הזמנות לספקים עד

הצבעה – כולם בעד

לגובה  10,000שקל (מעל סכום זה מורשי חתימה)

רשם  :אליעזר

