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 דיון והחלטות: 
קציר(: בעקבות המצב  -ית אופיר  ו דוד ולירון שאול ונו- )בהשתתפות אסנת בןתוכנית לחג שבועות   .1

החג ביום שני או לדחות אותם למועד מאוחר יותר. מבחינת   ירוע אהתקיים דיון על האם לקיים את 

כלוסיות  . אבל, אין שמחה גדולה בלב בימים קשים אלו ואוםרועיהאהנחיות פיקוד העורף אין מניעה לקיום 

שלמות שרויות במצוקה ומצד שני יש טעם בלחגוג כל עוד אנחנו יכולים. הוחלט שאם לא יחול שיפור  

 במצב הביטחוני החגיגה תדחה בשבועיים. החלטה סופית תתקבל במוצאי שבת. 
 

פעילות דומה  ית הציגה פרטים נוספים על ונו קציר(: - )בהשתתפות נווית אופיר פאב קהילתי בחגלה  .2

סיכונים  את תמיכת הועד בנושא. הוחלט לעשות בדיקה חוזרת של שנית  שונים וביקשה שנשקול בישובים 

ילתי שיתפקד בתור פאב ובין  הנעשתה אבחנה בין פתיחת מקום מפגש ק. ומשמעויות כלכליות   אפשריים

במרבית החגים אין מקום לפתיחת  שמאורגנים במושב )חגים(. הייתה הסכמה ש  םרועיבאפתיחת פאב  

כל עוד  המשתתפים הביעו תמיכה ברעיון  כפאב התנהל דיון. מרבית. לגבי פתיחת מקום שיתפקד פאבה

בתור גוף  אחרים הביעו הסתייגות מכך שכספיות גבוהות.   הוצאות המקום לא יוצר סיכון ביטוחי ו/או 

הוחלט שתערך בדיקה של   י בהם.שצריכת אלכוהול היא חלק מרכז םבאירועי רישמי תהיה תמיכה 

   דיון נוסף בנושא.    ובהתאם לתוצאות הבדיקה יערך  ביטוחיםחשיפה לסיכונים ה
 

: לבקשתנו נערכה פגישה עם גזברית המועצה. הועלתה שוב רשימה של נושאים  מעבר לניהול עצמי .3

ת התקציב של מרכז  ביולי. הועלה גם נושא יתר 1- שעדיין לא קבלנו מענה לקראת המעבר לניהול עצמי ב

יתה טובה וגורן הגזברית  קהילתי צפון חפר כדי לוודא שהוא ימומש לטובת תושבי השלוחה. הפגישה ה

 הבטיחה לחזור עם תשובות בהקדם.  

 

ניתן לשכור ציוד )שולחנות וכיסאות( לארועים פרטיים במושב בתשלום  מראש  : העם -השכרת ציוד מבית  .4

 לאחזקה וחידוש ללא מטרת רווח( מחירון עלות הציוד כפי שפורסם בעבר ללא שינוי: )

 שח שולחן עץ   25 •

 שח שולחן פלסטיק   20 •

 שח כיסא  5 •

 שח ספסל זולה + מזרון  50 •
 

: תוכנית השיפוץ שמטרותיה העיקריות הן הגדלת השטחים לטובת הקהילה, הנגשה  יפוץ המזכירותש .5

 המבנה הישן, מקודמת. לאחר גיבוש תכנית עקרונית היא תוצג לקהילה.  תותחזוק

 


