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 החלטות:

 חניה על מדרכות וערוגות .1

 עד לגביי רכבים שחונים על מדרכות דבר הגורם לחסימת הדרך להולכי רגל ועגלות.והגיעו תלונות לו 

 .בנוסף, רכבים שחונים על אדניות צמחים ופוגעים באדניות ובצומח 

  הוועד מבקש מכל התושבים להקפיד להשתמש בחניות הפרטיות שיש לכל אחד, בנוסף במידה ויש
יבה, לא לחסום מדרכות, לאפשר מעבר בטוח צורך לחנות ברחוב לעשות זאת תוך התחשבות בסב
 צמחייה.ולבעלי עגלות, ילדים, ולא לפגוע או לחנות על אדניות 

  .מכתב מסודר יצא מהמזכירות בקרוב 
 

 עדכון –גן ילדים חדש  .2

 .ההעמדה סופית אושרה על ידי הוועד, המועצה ומשרד החינוך 

  הגן.ממתינים לאישור הממ"ד ולאחר מכן מתחילים לבנות את 
 

 תקנון חדר מוסיקה .3

  עבודות הבינוי כמעט והסתיימו תודה רבה לכל המתנדבים שלקחו חלק בהקמת החדר. –עדכון 

 ומערכת  נבחנות הצעות מחיר בנוגע לכלי נגינה )פסנתר חשמלי ומערכת תופים(, מערכת הגברה
 ישמשו גם לטובת אירועים שונים המתקיימים במושבשתאורה ניידת 

 בשיתוף מתנדבים עומלים על כתיבת תקנון מסודר בנוגע לאופן השימוש בחדר  במקביל הוועד
 המוסיקה.

  נבחנת אופציה לשיתוף פעולה עם אולפן המוסיקה של חוף הכרמל לקיום חוגי נגינה בחדר המוסיקה
 החדש.

 
 עבודות גינון באזורים המרכזיים .4

  ,)הכינו חלוקת אזורים לטובת עבודות וועדת  חזות המושב בשיתוף עם דבי )יועצת גינון בר קיימא
גינון הכוללות: סידור שיקום והפעלת מערכות ההשקיה, שתילת צמחייה תואמת לאזור זה, ארוכת 

 שנים וחסכונית במים.

  בשלב הזה הוחלט לבצע פיילוט בשיתוף וועדת חזות המושב באזור אחד ולבחון את התוצאות במשך
 מספר שבועות.

 
 התקנת מצלמות אבטחה .5

  ,מצלמות חיצוניות ומצלמה פנימית. 3הותקנו מצלמות בבית העם 

 .נבחנות הצעות מחיר למצלמות גם בחדר המוסיקה החדש 
 

 


