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 החלטות:

  חצרנות במושב .1

  עבודות החצרנות והתיקונים המתבצעות באחריות סבא שלמה יבוצעו החל מהיום בתיאום ישיר מול
 אביגיל מנהלת הקהילה.

 

 ועדת ביטחון  .2

 .לקראת ישיבת הועד הבאה נדרש לרענן את נושא הביטחון היישובי 

  לבקוביץ'.חידוד תפקידי הרב"ש היישובי מול מר יצחק 
 .ריענון נהלי עבודה בתחום הביטחון והבטיחות מול ועדת הביטחון היישובית 

 
 ושא מכרז חדש עבור הגינון במושבעדכון בנ .3

  הוועד מבקש את עזרת התושבים בהפצת במכרז. –מכרז הגינון הופץ במיילים לתושבים 
  יפורסם במקביל בעיתונות המקומית.המכרז 

 
 אגודהעדכון בנושא הסכם מול  .4

  בין ועד מקומי ובין ועד אגודה, הוגשה בקשה להיתרים לקידום שיפוץ מבנה המחסן.עפ"י ההסכמות 
  לאחר קבלת הערות והתנאים לבנייה ממחלקת הנדסה במועצה, הוועדים יתכנסו ויקבלו החלטה לגביי

 המשך שיפוץ המחסן.
 

 סטטוס התקדמות– 2015מאזן לשנת  .5
  טובה.אושר בשעה  2015מאזן לשנת 
 .לאחר חתימת מורשי החתימה מטעם הוועד המקומי יועבר למועצה 

 
 חידוש שירות שערים חשמליים .6

 .הגיעו מודמים חדשים לטובת פתיחת השערים ממכשירי הסלולר 
  בשבוע הבא יבוצע עדכון של רשימת מורשי הפתיחה למודמים החדשים, ולאחר עדכון הרשומות יוחלפו

 המודמים.
  

 תשלום בגין הכנסת מספרים לפתיחת השער  .7
  חדשות לפתיחת השער.טלפונים התקבלה החלטה שלא לגבות כסף עבור הוספת רשומות 

 
 פיילוט מרכז מחזור  .8

  היות וחוזה קבלן פינוי הפסולת המועצתי מסתיים בקרוב, הועד המקומי יוציא בקשה למועצה האזורית
 הר"ל.לבצע פיילוט של הפרדת אשפה בבתים בכרם מ

 .הוועד יכין הצעה לפיילוט ויעביר אותה למועצה להתייחסות 
 

 ג -צהרון לילדי א .9

 ג.-הוועד קיבל פניות ממספר משפחות על הצורך החל משנה הבאה בצהרון לילדי א 
 ג, חברי הוועד ילמדו את מה שבוצע -במושב מגדים בוצעה עבודה הכוללת מכרז להקמה של צהרון לילדי א

 במושב מגדים.

  הוועד יחל בתהליך בחינה להקמת צהרון באחד ממבני הציבור במושב, עד שבוע הבא תתקבל החלטה
 באשר לאופן ביצוע מכרז הקמת הצהרון.

 
 
 



 
 

 

 
 )מסלול לאופניים וסקייטבורד(בניית פמפטרק  .10

 ותכנית פיתוח  הוכן תכנון עקרוני ע"י אדריכלית נוף )מירב רוזן( מטעם הוועד המקומי לבניית פמפטרק
 לסביבת בית הנוער )גינון ושבילים(.

  בסיכום עם המועצה, המועצה תיקח על עצמה מחצית מעלויות הפמפטרק, כאשר המחצית השנייה תמומן
 .במסגרת תכנית החומש ע"י הוועד המקומי

  מאחר והמועצה מממנת מחצית מהסכום, תחת הסכם שיתואם מראש מול הוועד המקומי יתאפשר
לקיים חוג אופניים )במסגרת החוגים של מרכז מיר"ב( בפמפטרק שייבנה, תוך הגדרה ברורה של למועצה 

 ימים ושעות במסגרת ההסכם.
 

 נוהל בית עלמין, נוהל בית העם   -נהלי עבודה  .11
 תחת הערות ותיקונים שניתנו בישיבה, הנוהל יופץ לתושבים. ובית עלמין אושר נוהל קבורה 

  הערות ותיקונים שניתנו בישיבה, הנוהל יופץ לתושבים. ם תחתהשכרת בית העאושר נוהל 
 

 
 גידור שטח מרעה .12

 .התקבלה אישור מהמועצה לגדר את שטחי המרעה בחלק המערבי של המושב 

  מניעת שריפות באזור.הנ"ל חיוני ביותר לטובת  
 .הוועד מברך על ההחלטה 

 
 בית נוער\הצללות גן משחקים .13

 המשטח הפתוח בין המבנים בבית הנוער. התקבלו הצעות מחיר להצללה של 
 .התקבלה הצעת מחיר להחלפת ותיקון ההצללות בגן המשחקים הקטן 

 :הצעות המחיר להצללות אושרו ע"י הועד עפ"י הפירוט הבא 
i.  ללא מע"מ( מתקציב החומש.₪  6,765תיקון ההצללה בגן המשחקים בעלות של( 
ii.  מתקציב התב"ר להקמת בית הנוער.)ללא מע"מ(  11,000הצללה בבית הנוער בעלות של 

 .הוועד יוציא בקשה לקבלת הצעות מחיר להצללת גן המשחקים הגדול 
 

 הקמת גן ילדים במושב   .14
  .הוועד ייכנס את הורי ילדי הגנים במטרה להסביר את מצב גני הילדים ותכניות המועצה 

 

 


