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 לתושבים שלום

מפגשים עם חברים ובני משפחה, עדין  , בשעה טובה אנחנו מתחילים לחזור לשגרה, לעבודה, ללימודים, לאירועים

 תחת נקיטת אמצעי זהירות, בהתאם להנחיות.

המתנדבים שלנו בכל הועדות ובעיקר לצוות צח'י ובראשם אייל דה פאו   יבוראנחנו מנצלים מכתב זה להודות לצ

המתנדבים הגדול והפעיל  תוצו המבודדים ודאגו לכל צרכיהם. ותיקים ווקשר עם התקופה האחרונה בשעמדו ב

 הגה רעיונות לעזרה בכל היבט אפשרי. 

המתנדבים בוועדות, כולל בני נוער רבים השקיעו חשיבה יוצאת מגדר הרגיל להעלאת המורל בימי הסגר הקשים, 

  בנוסף לשמירה על הסדר התקין והשוטף.

עלו. הוכחתם שוב שבשילוב כוחות מקומיים חזקים ומאוחדים, הקהילה אנחנו מודים לכל אחד ואחת מכם על פו

 שובי החבל. תודה, תודה. ישלנו חזקה ומובילה בי

 
 בועהש ה עד שנערכמישיבת ו להלן מספר עדכונים

 
הוחלט בהחלטה עקרונית למנות רכז/ת קהילה בחצי משרה. תפקידו/ה יהיה לרכז את כל הפעילויות  -קהילה

 רת הקשר בין התושבים והגדלת המעורבות החברתית.הקהילתיות בשיתוף הועדות השונות לשם הגב

בכל ההיבטים,   שפר את חיי החברהלמטרתה  ,פעילות הרכז/ת אינה מבטלת את הצורך בוועדות ובמתנדבים

 בתאום עם הוועד והמועצה.תושבים ובשיתוף הליזום ולהקל בארגון אירועים ותיעשה 

 אנחנו סבורים שלמרות העלות הכספית, כולנו נצא נשכרים מכך 

זו לא דרישה הכרחית. בבקשה העבירו את ההודעה למכריכם  ישנה עדיפות לקליטת מועמד מתוך המושב, אך

ובמידה ואתם או מישהו ממכריכם מעוניין להגיש מועמדות, נא עשו זאת בהקדם. המועמד המתאים יבחר על פי  

 התאמתו לתפקיד, כפי שיעלה מהחלטת מנהלי אגף הקהילה במועצה.

 ורת ממחלקת קהילה במועצה.מצורפת מודעת דרושים, לפרטים נוספים ניתן לפנות להדס פ

 
  -אבטחה

 . בימים הקרוביםוהוא יחל לפעול  ה , תותקן עליו מצלמשערים: הותקן שער חשמלי ביציאה לשדות

פתיחת השער תתבצע באמצעות אפליקציה, בעלי עניין מוזמנים לפנות לשמעון חן ולקבל אישור וגישה לפתיחת 

 השער.

מצלמות  3מצלמות נוספות וכן   30מצלמות, בעתיד הקרוב ירכשו   30ן מצלמות אבטחה: כיום ברחבי המושב ישנ

חוץ הפונות לשדות. כל המצלמות ישדרו בזמן אמת למוקד צופה, לבחינת תנועות חשודות בשעות הלילה ודיווח  

 לצוות הביטחון השוטף. 
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 תשתית אינטרנט, פס רחב: הותקן לצורך שידור אינטרנטי רציף למוקד. 

, יתרת העלות תשולם מתקציב  תיאלף ש"ח כשהמועצה משתתפת בסכום משמעו 100,000 עלות הפרויקט מעל

 הביטחון של הוועד. 

הוקם צוות מקומי לכיבוי אש בראשות יעקב גולדשטיין )ינקוש(. התנדבו לסייע אביגדור חסן ושמוליק  -כיבוי אש 

 וד לרשותנו בעת הצורך. לרשותם הועמד תקציב לרכישת ציוד והשמשת כבאית שתעמ צרור.

 .נא רשמו לעצמכם 050-529-2465,   במקרה של שריפה, במקביל לפניה למכבי האש, ניתן לפנות לינקוש בטלפון

 אנו מודים לינקוש וצוות הכבאות על היוזמה וההתנדבות.

ב   יחליפוץ המכולת ש הוכנסה לשימוש קופה רושמת והורחבו שעות הפעילות והיקף משלוחי הירקות. -מכולת

העתיק את המכולת למבנה זמני ע"מ להמשיך ולתת שירות שוטף, פרטים לאפשרויות מספר וחנים ב , אנו 1.6

 נתנו בהמשך.יי

 יתבצע בימים הקרובים  הקטניםגני השעשועים  2קירוי  -גני השעשועים

 לך הקיץ.יבוצע איטום חוזר במה -מקווה נשים

 בתהליך חתימות ואישורים.  -מבנה בנ"ע

 הבניה מתקדמת לקראת כניסה ותחילת פעילות בספטמבר -מעון חדש 

מגיעות אלינו תלונות על מפגעים סביבתיים של שריפת פסולת וזיהום אויר, פיזור פסולת של  -מפגעים סביבתיים

 עוד.  מחסנים, הזרמת שמנים מכאניים לקרקע ולביוב, מוסיקה רועשת ו

צעת בתמ יבוריקה וטרקטורונים/ אופנועים שמפרים את השקט ומסכנים את הצסמו ,רעש  מספר אירועיבעקבות 

 .מוגברתית תמשטראכיפה לאחרונה 

לאפשר ין א. פסולתלפינוי מסודרים יהיו אמצעים  מחסן המושכרמשכירי המחסנים מתבקשים לוודא שלי ומפעיל

 .ולא תפנה פסולת תעשייתית ולפסולת ביתית חריגה גזם מיועדת לגזםמשאית ההכביש. בצידי  ערמותת הנח

  יחסי שכנות נעימיםמחשיפה למיטרדים והימנעות בטוחים שכולם מעוניינים באיכות חיים טובה, 

 

 קיץ טוב  מאחלים לכולם

 , אשר ונוריתיאיר, דני, יניב

 

 


