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 החלטות:

 2017אישור תקציב  .1
  לאישור המליאה. 15/1/2016 -, יועבר למועצה בפורמט הנדרש עד ה2017אושר תקציב 

 
 חשמל לבית הכנסת, עבודות מסגרות גינון, –דיון בהצעות מחיר על הפרק  .2

  הצעות מחיר. 2נדרש להביא עוד  –הצעת מחיר החלפת מערכת החשמל בבית הכנסת 

  יש לוודא סופית את כמות  מאושרתהצעת המחיר  –הצעת מחיר לגינון, עבור שתילה עונתית בכיכרות
 יחידות השתילים.

  אחריות מאושרתהצעת המחיר  –הצעת לגינון, עבור מחשבי השקיה, ציוד השקיה נלווה, תיקון פיצוץ ,
 אלחנן לבצע בקרה על ביצוע כל העבודה.

  כרגע ממתינים עם הנושא. –עבור מחסום כניסה לרחבת בית הנוער  –הצעת מחיר לעבודות מסגרות 



 
 

 

 נדרש לקבל פירוט מהמסגר על תכולת  –תיקון הסככה בגינת המשחקים  –חיר לעבודת מסגרות הצעת מ
 .במסגרת הצעת המחיר העבודה

  התקבלה הצעת מחיר יקרה מדי, נדרש לפנות לגיא גרטל לקבלת הצעת  –הצעת מחיר לתאורת הפמפטרק
 ם חדשים.חלופות: תאורה ע"ג בית הנוער ותאורה באמצעות עמודי 2-מחיר נוספת, ל

 
 מדרכות ברחבי המושב .3

 .נדחה לישיבה הבאה 
 

 שמירה ביישוב .4

 ( שבעה ימים בשבוע.23:00-05:00הוחלט לבחון אופציות לשמירה קבועה במשך לילה שלם ,) 
 סייר במושב.\נבחנות מספר חלופות והצעות מחיר מול חברות שמירה ומוקדים להפעלת שומר 

 
 צוות צח"י .5

 .נדרש להוציא קול קורא למתנדבים לצוות צח"י 
  יותנע תהליך ע"י הוועד של הסקת מסקנות מהשריפות והאירועים האחרונים ביחד עם מתנדבים

 שבעקבותיו יוקם צוות צח"י כולל הגדרות התפקיד שלו.
 

 מיספור בתים במושב .6
  דקות, דבר שיכול להיות  20לאור אירוע בשבוע שעבר בו אמבולנס שהגיע למושב לא מצא את דרכו במשך

 מאוד קריטי בעת חירום, הוחלט לבחון שוב את נושא מספור הבתים במושב.

  למספר את הבתים במושב, בהתאם לרחובות.הוועד החליט 

  לאחר חלוקת וקביעת המספרים לכל בית אב, יודפסו שלטים מתאימים לכל בית, ההחלטה אם להתקין
את השלט או לא תהיה של כל בית אב, מי שלא יהיה מעוניין לא יתקין את השלט אך עדיין יוכל להשתמש 

 ווייז.של ניווט הבשירות 
  

 עדכון –גינה קהילתית  .7
 .אין חדש בנושא 

 
 עדכון -הנוערפיתוח סביבת בית  .8

 .התקיימה פגישה עם אדריכל הנוף )לנר( ודובי היימס, הועברו דגשים לתכנון השטח מסביב לבית הנוער 
 .לנר יכין תכנון חדש בהתאם לסיכום הפגישה, ולאחריו יופץ מכרז 

 
 עדכון –הנגשת בית העם  .9

 .אין חדש בנושא 
 

 עדכון –שיפוץ המחסן  .10
 יים פגישה עם האדריכלית שהגישה את החומר להיתר, במטרה בתיאום עם יו"ר ועד אגודה, הוחלט לק

 לנסות לקדם את הנושא מול המועצה.
 

 עדכון –הפחתת תעריפים מים  .11
  מחשבי ההשקיה.מטופל ע"י הגנן במסגרת התקנת 

 
 עדכון –חדר מוסיקה  .12

 .אין חדש בנושא 
 


