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מיום 25.8.20
נוכחים :אליעזר לנדסמן ,רפי תדהר ,שלומי לוי ,עומר סובול ,יעל יעקב ,ניסן כנפי ,גיא זקר ,אבי
אטיאס ,אלון בלחסן איציק סלובודיאנסקי ,גיה רותם
אורחים ,קורצקי אברהם ,רחל הרץ ,מיכל הלוי.
נושא

מסמכים

המשך טיפול

מצורפים
החלטה:

התנגדות לעגלת קפה
מצורף

 .1אליעזר וגיא יפגשו עם

בשקיפות ובאופן חריג בנושא זה המידע לא הועבר

מכתבי

האגודה במטרה לבחון

לציבור כנדרש

התנגדות

את נושא המיקומים

 .2לדעתו עגלת הקפה הולכת להיות מפגע ומטרד

של

וההתנגדויות על מנת

 .3מבקש כי הועד יחשוב על מיקום מחדש  ,מבקש כי

ארטרייד

לתת מענה טוב ככל

יוכן מסמך בו יציינו סמכויות והחלטות לגבי מה

אחזקות

שיתאפשר לכלל

מותר ומה אסור בנושא ומבקש כי מסמך זה יופץ

ושל

המעורבים  ,בנוסף

לציבור.

קוריצקי

תתקיים פגישה עם

 .1אברהם קוריצקי ציין כי הועד הנוכחי מצטיין

המרכז המסחרי כדי

 .4איציק סלובודיאנסקי הסביר את מדיניות הרוכלות

לבחון כיצד ניתן לתת

של המועצה.

פתרון להתנגדות

 .5גיא אמר כי נעשתה טעות שלא במכוון ונכון היה

שהועלתה על ידם ציבור

להביא את המידע לציבור טרום ההחלוה

יעודכן במסודר לפני
תחילת עבודת העגלות
•

תכנית מנטורים

מצגת

•

מיכל הלוי הציגה את התכנית וביקשה את

מצורפת

אישור הועד לצאת לדרך

 .1הועד מאשר יציאה לדרך
בהובלת מיכל הלוי ורז
הנדל לתכנית . ,תקציב
 ₪ 5.000לנושא יוקצה
מועדת קהילה.
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מרכז למידה בתקופת הקורונה
•
•

•

רחל לוי הרץ הציגה את הרעיון.
חברי הועד הציגו את הצורך בבדיקת הנושא
מהיבט האחריות :ביטוח ,שמירה ומוגנות של
הילדים וההורים המפעילים
יש לוודא עד כמה יש ביקוש לנושא מקרב
ההורים במושב
עדכונים

•

קורונה -יש לצערינו בשלב זה  5חולים במושב
וכמה עשרות מבודדים ,מוטלת עלינו האחריות
לעשות ככל הניתן בהסברה לתושבים
ובפעילות אכיפתית(באמצעות המועצה)
במקומות ציבוריים במטרה למנוע ככל הניתן
הידבקות במושב  ,במקביל ,מלווה ועדת פרט
את החולים בסיוע בקניות ובכל עזרה נדרשת

•

דו"ח חצי שנתי יועבר לועד בשבועיים הקרובים
המסכם את התקופה מינואר עד יוני בכל
התחומים.

•

".זולות" נוער ,הועד אינו מאפשר קיום "זולות"
במושב ,בתקופה האחרונה התמודדנו עם
פעילויות שנעשו בשטחים הציבוריים והפרטיים
תוך מעורבות הורים  ,לצערינו ,היו מקרים בהם
הגיעו נוער מחוץ למושב וגרמו לחוסר שליטה
במקום  ,אנו נמשיך לעשות ככל שנוכל למנוע
פעילויות אלו ובמקביל נמשיך ונשקיע במתחם
הנוער אשר ישרת את כלל הנוער במושב עם
מגוון רחב של אפשרויות בילוי בשעות הפנאי

מצורף
מסמך
הסבר

החלטה :רחל לוי הרץ ואיציק
סלובודיאנסקי יעשו בדיקה
מול:
• ההורים לגבי רצון לקחת
חלק בפרויקט.
• היועץ המשפטי לגבי
האחריות של הועד לגבי
הפרויקט.
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פגישת יו"רים נערכה במועצה בנושא תקציב
השקעות מועצתי  ,הוצגה מדיניות המועצה
בנושא

•

בבית הספר נערכו שני מפגשים יחד עם יועצת

בדיקה מול רחל ברקן בנושא
שטח להורדת ילדים.
יש לשתף את תושבי הרחוב
של הבית ספר בשינוי

הבטיחות רחל ברקן ,יאיר מנהל מחלקת
תחבורה ,תומר חולי  ,יפית מנהלת בית
הספר.אליעזר וגיה .הוחלט למחוק שני מעברי
חציה ולסדר את הגדר מול רחוב החורשים
לאורכה .בנוסף יש לבדוק עם יועצת התנועה
לגבי צביעת שטחי החניה הקרובים לספריה
למטרת הורדת ילדים.
•

ניהלנו משא ומתן עם יפית על שכירות מבני
בית הספר עבור צהרון וחוגים ,הנושא בטיפול.

•

פרויקט עבודת הנוער בקיץ הסתיים בהצלחה,
הושגו מטרותיו :ניקיון המושב ,מתן מענה
לתעסוקת נוער וקשר למושב  ,תודה לרפי על
הנעת הפעילות וניהולה לאורך כל הקיץ

•

צהרון תשפ"א – לאור החלטות הממשלה
ממתינים להנחיות לגבי המתווה להתנהלות
הצהרון בשנת הלימודים הקרובה.

•

פרוייקט שדרוג הכיכר בכניסה א' הסתיים
בהצלחה רבה.

•

פנינו לשתי חברות בנושא קירוי סולרי והנושא
נבדק (נבחנת בדיקת קירוי מגרש הטניס)

•

 3.9.20טקס חנוכת הבאר  ,חברי הועד
מוזמנים.

•

שדרוג מתחם הנוער ,בוצע שדרוג לחלקו
האחורי של מתחם הנוער :במקום הוקם מגרש

גיה  -סגירת נושא התשלום
מול יפית
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לשלומי ולצוות הנוער על הפרוייקט המבורך.
•

השתתפות הועד בתשלום קורס מדצים ,בעבר
האגודה שילמה להורים חצי מסכום
השתתפות .עקב החלטתה לסייע לועד בסיום
מבנה בית הנוער  .הועד יישא בעלות זו השנה
 ₪ 1500עבור  6ילדים

•

מיחזור ,נבדקת מול המועצה אופציה לשנות
בשכונת הבוסתן את שיטת הפחים הכתומים
לשקיות.

•

יקבע לועד סיור בפינת הגזם בגבעה לטובת
בחינת הפיילוט והחלטה להמשך הפרוייקט
ועדת נוער
בחירת רכז נוער :ליאורה הציגה את ההליך +
המלצה (מצורף).
הועדה ממליצה לבחור ברז הנדל כרכז הנוער.
בנוסף ,מעדכנת כי שחר כפיר נכנס לתפקיד
רכז התנועה.
רפי הביע את תחושתו כי זו ברירת מחדל לאור
העובדה כי לא הצלחנו לבחון מספר גדול יותר
של מועמדים
גיא הדגיש כי יש לבנות תכנית מה רוצים
ולהחליט מה המבנה הנדרש לנוער.
אבי טען כי  5שנים פועל הנוער ללא אג'נדה.
רז ראוי בהחלט .אך יש לייצר תכנית בהמשך
לתכנית החומש.
לסיכום .רז נבחר כרכז נוער ,סוכם כי יוקם צוות
אשרי עשה חשיבה בנושא הנוער  ,מטרות ,

הצבעה בעד רכז נוער רז
הנדל -כולם הצביעו בעד.
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התפקידים.
בנוסף  ,יש לבחון את מיקום התנועה
,המועדונים ולהמליץ על שינוים נדרשים (לבחון
העברת כל הפעילויות למקום אחד תוך ביצוע
שינויים נדרשים ושימוש בכלל המבנים
במקום)יש להכין תכנית עד  – 31.12אחריות
ליאורה
שכרו של רז יהיה השכר מהמועצה .₪ 1800+
בעוד חצי שנה יהיו דיוני שכר אם יידרשו
עדכון רכזת גיל תיכון לתפקיד נכנסה נעם.
אישור פרוטוקולים
הובאו לאישור פרוטוקולים 118-124
,פרוטוקול  118עלה בטעות לאתר טרם אושר
ולכן הורד.
אבי מביע התנגדות לפרוטוקול וחושב שהוא

פרוטוקול  118אושר ע"י
יעל ,אליעזר ,ניסן ,שלומי,
גיא ,רפי
מתנגד :אבי אטיאס
עומר :נמנע

חוטא למציאות ולא נכתב כמו שצריך .לדעתו
נכתב מגמתי ויש דברים לא נכונים בפרוטוקול.
עומר הוסיף כי צריך לדייק.
הובהר כי הפרוטוקולים אינם תמלול הישיבה
אלא סיכומה.
נוהל פרוטוקולים דורש כי בישיבה העוקבת
יאושר הפרוטוקול.
בעבר עקב הקורונה היו הרבה ישיבות ולכן
נדחה.
לעניין פרוטוקול  118אין יד מכוונת ואין פה
אג'נדה .הפרוטוקול מועבר לחברי הועד,
מתקבלות התייחסויות ומתקנים בהתאם.

פרוטוקולים 119-124
אושרו ע"י כולם
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על ידו.
תכנית תנועה
ניסן הציג את תכנית התנועה +המלצות
(מצורפת) .הוצע להציג באתר לשיתוף ציבור.
פרט
נהלי פרט חדשים (אבל ,קורונה ) הוצגו
(מצורפים) ע"י יעל
בטחון
יו"ר ועדת בטחון הביע את אי שביעות רצונו
מהתנהלות הבטחון בישוב.

רשמה גיה רותם

יועבר לשיתוף ציבור

