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 והחלטות:דיון 
 התמודדות עם משבר הקורונה .1

a.  בתוך  טלפוני המבוגרת במושב בתקופת הקורונה. נפתח מוקד תמיכה  הבאוכלוסיינמשיך תמיכה

מוצרים  בנושאים כגון עזרה ברכישת (. ניתן לפנות למוקד זה 054-9576577  טלפון מספר המושב )

 ועוד.   , המהספרייהמקומית, השאלת ספרים  הבצרכניי

b.  הנוער כבר מסייע   וועדת הנוער בודקת דרכים להפעיל את הנוער תחת המגבלות.מדריך הנוער

 . ההספרייחים לבתי התושבים ובהפעלת בחלוקת משלו
c.  סמיר( והוא מחזיק מלאים ונכון לסייע במשלוחים. התושבים מוזמנים   ה הצרכניינערכה בדיקה עם(

 . 050-5431131המקומית. ניתן להתקשר אל סמיר בטלפון   הבצרכניילערוך את הקניות 
העלמין. הבינוי באתר בשלבי סיום ועכשיו מתבצע הגינון במקום. המטרה היא  -ממשיכה הפעילות לשיקום בית .2

 שלקראת יום הזיכרון תושלם העבודה. 

לשמור על נקיון  . כדי יערך ניקיון של המושב לקראת פסח וחידוש צביעת המדרכות כדי להגביר את הבטיחות .3

 ת יערך אחרי פינוי הגזם. חובוכך שניקוי הר באפריל  5-באפריל יועבר ל  7-המושב פינוי הגזם המתוכנן ל 
  ,רובדי - במסגרת השילטון הדו , המועצה העבירה למושב דרישה למפות את איכות הכבישים במושב. לדעתנו .4

 .לוונטיים במועצהמסר זה יועבר לגורמים הר  תפקידה של המועצה לטפל בנושאים אלו.

הוחלט  הכלכלית  הודאותאבל בגלל חוסר במושב. הועד בעד התקנת מתקנים אלו   הוצע להקים מתקני ספורט .5

 א לעשות פעולות בנושא בתקופה זו. ל

ולעדכן את    לגיזום העציםמצב העצים במושב. הומלץ להכין תוכנית רב שנתית  לבדיקת נעשה סיור גינון  .6

 ידי גוזם עצים מוסמך. - ום עצים ביום שני הקרוב עלגיז מתוכנן .כמויות ההשקיה 
 : תקציב .7

a.  2020תוכנית לשנת ו , : תיכנון מול ביצוע2019תקציב גזבר המושב, אלי שוח, הציג את . 

b.  וסך   64000התחלנו עם עודף של  2019שאת שנת התקציב נמצא  : 2019תקציב מוניציפאלי

)הערכה מכיוון שהמועצה עדיין לא   71788השנה הסתיימה עם עודף של . 1007828היה ההוצאות 

.  ואנו רואים בזאת הצלחה גדולהמול התוכנית המקורית   7%בהבדל של מדובר סיכום(.  העבירה 

 ולגזבר על עבודתם הברוכה.  , ענת שרעבי, למנהלת המושב הודינו 
c.  החלטה על התקציב  ספר תיקונים. דיון והוצעו מנערך  . 2020-תקציבית ל גזבר המושב הציג תוכנית

 התוכנית.  עדכוןתתקבל לאחר  
d.  :הועד   .2020- ותכנון תקציב ל  2019-שיתופית ל האגודה הנערכה בדיקה של תקציב אגודה שיתופית

 . דיון נוסף יתקיים לאחר קבלת הנתונים. ביקש הבהרות לגבי אחוזי הגביה
 . לדיון בנושא גני המשחקים במושב הקרובות  יוזמן לאחת מישיבות הועד צוות שיפוץ גנים  .8


