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 החלטות:

 ביטוח יישובי במתקנים הציבוריים .1
  לקבלת אישור ביטוחי בזמן הקצר ביותר למתקן החדש.הועד פועל 

  .יירכשו עוד שלטי אזהרה והתרעה לשימוש במתקן החדש 
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 עדכון –צמצום ומניעת שריפות  .2
  אביגיל תנהל מעקב על ביצוע המשימות שגובשו בפגישה עם מודי ברכה, קק"ל ורט"ג בנושא צמצום

 ומניעת שריפות בכרם מהר"ל.
 .עבודת המתנדבים הצ'כים ליצירת אזורי חיץ הסתיימה 

 ודות גידור שטחי מרעה במורדות המערביים של היישוב.בתחילת מרץ מתוכננות להתחיל עב 
 

 2017יעדים לשנת  .3
  ,בשבועות הקרובים יתקיימו מעגלי שיח עם תושבים בימי שלישי בשעות הערב. בכל שבוע ברחוב אחר

 תושבים המעוניינים לארח את המפגש הרחובי, מוזמנים ליצור קשר עם המזכירות במייל חוזר.
 

 מעודכן של תושביםבניית מאגר מידע  .4
 .כחלק ממעגלי השיח, יתקיים גם איסוף נתוני תושבים 

 
 מדרכות וכבישים ברחבי המושב .5

 מופו כל הבורות הקריטיים ברחבי המושב, נבחנות כרגע הצעות המחיר. 
 

 עדכון –שמירה ביישוב  .6
 .הועד במגעים עם חברת שמירה לקראת חתימה על הסכם 

 
 עדכון – שיפוץ המחסן .7

  למועצה התכניות לשיפוץ המחסןהוגשו. 
 .כרגע ממתינים לקבלת היתר בנייה מהמועצה לקראת המשך השיפוץ 

 


