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 19.12.17: הישיבה תאריך
 

  עמיעד לפידות, גיא לביאאיתי גיל, יפעת לבקוביץ', : חברי ועד נוכחים
 

 שוורץאלחנן  חברי ועד חסרים:
 

 קרן, שי ג'יבלי השוטר הקהילתיוערן פז מוזמנים: 
 

 אביגיל אודרברג )מנהלת הקהילה(בעלי תפקידים: 
 

 :על סדר היום
 

 שוטר קהילתי. –יבלי 'היכרות עם שי ג .1

 מוזמנת פז קרן. –מדרכות  .2

 .2018אישור תקציב  .3

 ריסוסים בשטחים פתוחים. .4

 .4דיון בנושא מתן אישורים לטופס  .5

 ומגרש טניס.בית עץ  .6

 
 החלטות:

  

 שוטר קהילתי –יבלי 'היכרות עם שי ג .1
 .שי החליף את מג'ד בתפקיד השוטר הקהילתי האחראי על האשכול אליו משתייך המושב 

  והסיוע למושב. למג'ד על ביצוע תפקידו על הצד הטוב ביותרמקרב לב חברי הוועד מודים 
  ,ותיאום ציפיות לאופן ביצוע התפקיד.התקיימה שיחת היכרות עם שי ועדכונים הדדיים 

  0505064402בשעת חירום: בערב או  20:00-7:000בין השעות מס' הטלפון של שי לשימוש . 
 

 מוזמנת משפחת קרן –מדרכות  .2

 .הועלתה ע"י פז בעיית חוסר המדרכות בחלק מרחובות המושב, דגש על רחוב מעלה הכפר 

  שמהווים את הצירים המרכזיים של המושב, נוסעים מהר הרחובות )מעלה הכפר ומורד הכרמל(  2בנוסף
 תוך סיכון ילדינו.

 שתבחן את התנועה ברחובות הללו ותעביר דוח המלצות, תוך בחינת  בטיחות\הוחלט להפעיל יועצת תנועה
 סיטריים.-שילוט חדש, בחינת גובה וכמות פסי האטה, בחינת הפיכת רחובות לחד

 של המושב חב הכבישים ביחס לתב"עהוחלט להפעיל מודד שייבחן את רו. 
 

 2018אישור תקציב  .3
  אושר בישיבת הועד ויועבר למועצה. 2018תקציב 

 
 ריסוסים בשטחים פתוחים .4

 .התקיים דיון בנושא ריסוס נגד עשבייה 
  ידוע שמשמעות של ריסוס היא ייבוש אזורים ירוקים, פגיעה מוכחת בבריאות שלנו ושל ילדינו ולכן

 באזורים המרוססים ככל שניתן.מטרתנו להמעיט 
 



 

 

 
 
 
 

 דוגמת רסק  יבוצע סיור ברחבי המושב ותוכן תכנית היכן ניתן לרסס והיכן יש למצוא פתרונות חלופיים(
  גזם, שתילת צמחייה נמוכה וכו'(.

 
 4דיון בנושא מתן אישורים לטופס  .5

  ות יועברו ע"י אביגיל., בוצע דיון בנושא, תשוב4גרמושקות לאישור טפסי  2הועברו לאישור הוועד 
 

 בית עץ ומגרש טניס .6
 .נדחה לשנת הפעילות הבאה 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


