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מיום  9.1.21שיחת ZOOM
נוכחים :אליעזר לנדסמן ,רפי תדהר ,אלון בלחסן ,שלומי לוי ,איציק סלובודיאנסקי ,יעל יעקב ,גיא
זקר ,ניסן כנפי ,עומר סובול
חסרים :אבי אטיאס
עדכונים  -אליעזר
•

עדכון קורונה

כרגע  24חולים ,אנו ממשיכים בפעולות ההסברה השונות (מדיה,
פרסום סטטוס יומי ועוד) וכן בפעילות מול העסקים לעמידה
בכללים הנדרשים.
צוות הפרט ממשיך שמשימותיו הן מול החולים והן מול הגיל
השלישי.
בית הכנסת יפעל בחגים בהתאם לכללים הנדרשים
•

תחילת שנת הלימודים – מאחלים בהצלחה לכל ילדי המושב,
הצהרון יחל לפעול בתחילת חודש אוקטובר עקב חוסר היענות
לספטמבר

•

חוגים – ממשיכים כסדרם ,החלה פעילות באולם החדש

•

פרוייקט סיבים – לאור הפעילות במושב בימים אלו ,המטרה -
לאחר החגים תחילת חיבור התושבים לאינטרנט המהיר

•

אירוע כוורת – האירוע נמצא בליווי המשטרה ,חלים על
האירוע כל הכללים הנגזרים מהנחיות הקורונה.

•

מכרז שערים יצא לדרך ובימים הקרובים יוגשו ההצעות.

•

תכנית עבודה – לאחר החגים נחל בהכנת תכנית העבודה
לשנת  ,2022פרטים ימסרו בישיבה הבאה.

הצגת מועמדת הנוער לתפקיד רכזת התנועה

הצבעה :כולם בעד

הוצגה מועמדותה של נופר טבת ע"י יעל
משמרות בטיחות בגבעה
גיא עדכן שהחל מה  1.9.21נציב נוער לטובת משמרות בטיחות
בגבעה בציר העולה לשער המכלים לטובת העברת הילדים בבוקר
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הצבעה :כולם בעד
(ניסן ועומר לא
מאשרים את
הפרוטוקולים שלא נכחו
בהם)

התייחסות לפוסטים האחרונים
רפי – יש להתייחס לנאמר בפוסטים ,יש כאן פגיעה אישית באנשי
הועד
יעל – חסר מידע לתושב וצריך לספק אותו בפוסט התייחסות מסודר
אלון – צריך לענות ,המידע שמופץ פוגע בנו
שלומי – מצטרף לדיעות בנושא ,המידע כוזב ואינו נכון ,יש כאן פגיעה
אישית ,זה פוגע בקהילה ,אסור לתת לאנשים לפגוע בנו .מציע
להסמיך את אליעזר לענות בשם הועד
עומר – מוכן לקבל את עמדת הרוב ,מבקש שחברי הועד יהיו
מעורבים בתהליכים.
הצבעה – יש להכין מסמך התייחסות ,המסמך יועבר לעיון הועד
ויופץ
בעד – רפי,אלון ,גיא ,יעל ,שלומי ,אליעזר
נגד  -עומר,ניסן
הצטרפו לישיבה אלון וזהר זינגר
ביקשו לקבל עדכון לגבי הצהרון ולבקש מהועד סיוע בפתרון ומתן
מענה בחודש ספטמבר
הוסבר כי לאור חוסר ההיענות הצהרון יפתח באוקטובר עם המפעיל
הזוכה.
רשם  :אליעזר

