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נוכחים :אליעזר לנדסמן ,רפי תדהר ,אלון בלחסן ,איציק סלובודיאנסקי , ,גיא זקר ,לוי שלומי ,עומר
סובול ,אבי אטיאס
חסרים ,:יעל יעקב ,ניסן כנפי
אורחים  :מיקי לב ,אלון זינגר
עדכונים:
•

יש בקשה של רוני זרח ,להעביר את השטחים הציבוריים של
האגודה למועצה/ועד מקומי.
יש חילופי מכתבים בין הצדדים.

•

יועבר לעיון חברי הועד,

•

מאיו אבי ,ב  15.12מסיים חוזה .קיימת אופציה הארכה,
אנחנו נאריך לו את ההסכם בשנה.

•

תב"ע  -האגודה הכינה תב"ע של כלל המושב ,מכניסים
דברים רצויים כמו קאנטרי ושביל אופניים ,אליעזר נדרש
לאשר את זה.

•

אליעזר  -העברתי את התכנית לאדריכל לבדיקה (אסף שטיין)
אני רוצה לוודא שהיא משרתת את כלל האינטרסים של כל
התושבים במושב.
ברגע שנקבל התייחסות – נאשר בהתאם

•

סיב אופטי
פריסת הסיבים הושלמה ,בשבועיים הקרובים אמורים רוב
הבתים להתחבר.
המחירים זהים לכל הארץ.
שר התקשורת ומנכ"ל בזק אמורים להגיע לביקור ברביעי
הבא.

• משמרות זהב
גיא – פיילוט גבעה – משמרות זהב.
נכון להיום עוברים בין  2-6ילדים בכל יום.
אנחנו משלמים לנער/ה בכל יום,
השאלה אם שווה להמשיך או להפסיק.
אליעזר – לדעתי הייתי מחכה עוד חודש ,ופונה להורים שילדיהם
עוברים שם ומעדכן.

עדכון מליאה – אושר מסמך מדיניות בנושא ארנונה.
• פרגולה שמכוסה סנטף שקוף לא תחויב.
כרגע לא מפרסמים ולא ניתן ליישם גביה בהתאם.
בנוסף :מחסן ביתי שאינו צמוד למבנה (מתחת ל  10מטר) יהיה פטור
מתשלום.
•

מחסן חקלאי – ניתן לגדר  10מטר ולאחסן ציוד ,ולא ישלם
ארנונה – תלוי פקח.

מכרז שערים – שבוע הבא ייסגר מכרז שערים
 31.12.2021סיום פרויקט.

הוחלט לדחות בעוד חודש.

תוכנית עבודה  2022דגשים – חברי הועד
כללי
 .1גן טלי  -שילוב גן טלי במושב בצורה משמעותית יותר בפעילות השוטפת.
פרויקטים
תרבות
 .1נדרש לבחון את אירועי יום העצמאות  -האם נדרש אירוע כבעבר או כל חלופה אחרת אשר תומלץ
ע"י הועדה
 .2מופע גדול או מופעים קטנים יותר – לאור הצלחת האירועים השנה ובעבר  ,מבקשים לבחון את
המתכונת הנכונה למופעים גדולים בשנת התקציב הקרובה
 .3בדיקת ניסיון העברת פעילות לגן טלי ,התאמת אירוע למקום ומשיכת הקהילה ,אירוע כגון
אירוע גמלאים ,קונצרט.
 .3הפעלת פעילות המקורוק ,יש לבדוק משמעויות וכן שיתוף פעולה בנושא במטרה ליצר אירוע משותף ואף
גדול יותר
בטחון
 .1בחינת צוות מתנדבים לטיפול באירועים
 .2בחינת מדיניות פעילות – דגש על פעילות בטחון הפנים
 .3היערכות למצבי חירום בדגש מקלטים וכו'
נוער
 .1שדרוג מתחם הנוער
 .2הפקת לקחים משנה קודמת והמלצות בהתאם (בדגש על כמות ילדים בתנועה ושאינם בתנועה)
 .3עבודות הקיץ נערים/ות ,הנוער צריך לעסוק לטובת המושב.
פרויקטים
.1
.2
.3
.4
.5

שדרוג בית העם – הן חיצונית והן פנימית ,נדרש לבחון עלויות לטובת שדרוג כולל ומלא
מבנה הועד – צביעה ושדרוג – בשיתוף האגודה.
מתחם החוגים – צביעת המתחם חיצונית
שדרוג המגרש הסינטטי(יתכן ויבוצע בתקציב )2021
שביל היקפי – אופניים  ,הולכי רגל

פרסום
התנהלות בתגובה לפרסומים והוצאת פרסומים לתושבים ,הועלה רעיון להשתמש בחברת יח"צ מקצועית.
סיכום
 .1הדגשים המפורטים במסמך זה מיועדים עבור הועדות כחלק מהכנת תוכנית העבודה על ידם
 .2הועדות יציגו לאישור הועד בסוף חודש נובמבר את התכנית עבודה לשנה הקרובה
 .3יש לבנות תכנית עבודה על בסיס סיכום של השנה הקודמת – ישלח טמפלט אחיד לוועדות ,לבניית
מצגת.

