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  דיון והחלטות להמשך. –מדרכה ברחוב מעלה הכפר 
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 החלטות:

  

 מוזמן יגאל ויינר –רחוב הצברים  תחזוקת .1

 במושב. יםיגאל פרס בפני הוועד את חוסר הטיפול לראות עיניו בגינון ברחובות הפריפריאלי 

 .)ישנם מספר מפגעי בטיחות בהם נדרש לטפל )מקרר שלא פונה, זכוכית שטרם פונתה 

  ולהרוס את ההשקיה מציג את בעיית החניות ברחוב הצברים, מה שגורם לאנשים לחנות על האדניות

 והצמחייה.

 .מבקש לבחון אופציה לסימון חניות בקצה הרחוב 

 .הציג את חוק פינוי פסולת אלקטרונית ואת אחריות המועצה לפינוי הפסולת 

  הועבר ליגאל שבמסגרת מפגש התושבים עם תושבי רחוב הצברים הועברה האחריות אל תושבי הרחוב

 ואדניות ברחוב הצברים. לבחון פתרונות מה לעשות מבחינת גינון

 



 

 

 

 

 .יגאל ינסה לקדם את הנושא מול תושבי הרחוב 

 תאי ארבלימוזמן נ –גינון במושב  .2

  את תפקיד הפיקוח והניהול של גנני המושב.ניתאי מבקש לקחת בהתנדבות 

  העבודה תבוצע במשותף עם אביגיל מנהלת הקהילה במטרה לייעל את עבודת הגנן, כולל הכנת תכנית

 שבועית, חודשית וחצי שנתית.עבודה 

 .התכנית תועבר להתייחסות של הוועד ולהתייחסות של וועדת חזות המושב 

 .הוועד מברך על הנכונות של ניתאי לסייע בנושא ומאחל הצלחה 

 ברמטוב-וקליטת גל פזויפעת לבקוביץ'  עמיעד לפידותידה מפר .3

  עמיעד לפידות עוזב את המושב לתקופה קצרה לטירת הכרמל, יפעת לבקוביץ' עוזבת את המושב לתקופה

 בארצות הברית.

 .הועד מודה מקרב הלב ליפעת ולעמיעד על פעילותם בוועד המקומי לטובת ניהול וקידום המושב 

 נותרה עד סיום ברמטוב על כניסתה לוועד המקומי לתקופה ש-בהזדמנות זאת הוועד מברך את גל פז

 הקדנציה.

 אישור הצעת מחיר –ת שילוט במושב החלפ .4

 למושב את נושא השלטים. 70-ביקשה לבחון במסגרת פעילות שנת ה 70-ועדת חגיגות ה 

 הצעות לחידוש השילוט במושב.\הועדה מתבקשת להעביר רעיונות 

 תכנית חומש –סטטוס פרויקטים  .5

  טרם הגשה למועצה.ממתינים לתכניות  –כביש גישה רחוב החורשה 

 בטיפול. –מעלה הכפר  מדרכה ברחוב 

 הוזמן מתקן חדש לגן השעשועים הקטן, צפי להתקנה חודשיים. – מתקן חדש גן שעשועים קטן 

 שירותי בית העם נפתחו לציבור. – שירותי בית העם 

 הנושא בבחינה של אדריכלית נוף, ממתינים להצעת מחיר – פיתוח אזור בית העם. 

 חזורפינת מ .6

  בוצע ניקיון כללי של פינת המחזור ע"י המועצה, הפחים והמתקנים סודרו בצורה שונה על מנת לשמור על

 הניקיון והסדר.

  המועצה תעביר למושב בנוסף מכולות פינוי גזם וגרוטאות שימוקמו בפינות שונות בפאתי המושב לטובת

 .פינוי גזם וגרוטאות במטרה לשמור על הפינה במרכז היישוב נקייה

  מזכירים שוב, פינוי גרוטאות רק לפינות הגזם ולא לפינת המחזור, בימים שני ורביעי מתבצע איסוף גזם

 וגרוטאות. 

 


