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 החלטות:
 – עדכון שוטף מהנעשה במושב .1

 .הוצגה לחברי הועד טבלת המשימות השוטפת של הנושאים לטיפול במושב וסטטוס טיפול 

 .פרוטוקול קודם מעקב .2

 -מוזמנת ענת רוזנבלט –ועדת חיילים  .3

  גיל זו.ביום העצמאות האחרון, הוחלט להקים ועדת חיילים שתיתן מענה לשכבת 

  ענת רוזנבלט, רונית חיון, ליזה קדמן, ליאת ורונן שמחי. –חברי הועדה 

  בשירות חובהמכינות קדם צבאיות, שנת שירות, חיילים  –קהל היעד. 

  קהילתיות.תחווייתיוהועלו מספר רעיונות לפעילויות לאורך השנה, כשהדגש על פעילויות , 

  הקמת מועדון חיילים שיפעל אחת לשבוע בסופי שבוע. –בקשת הועדה 

 עדה לפנות במייל חוזר למזכירות.והועד קורא לתושבים המעוניינים להצטרף לו 

 עד.וועדת חיילים תכין תכנית תקציבית לשנת הפעילות ותגיש לו 

 

 

 

 



 

 

 

  –במושב  70שנות ה  .4

  שפרוסה לאורך השנה. 70הוכנה תכנית לחגיגות שנות ה 

  שחם תרכז את החגיגות.אורית 

 .בטו בשבט תחולק התכנית השנתית לכלל התושבים 

 –אירועים בשטחי ציבור  .5

 .הועד דן בנוהל השכרת בית העם וקיום אירועים פרטיים בשטחי ציבור במושב 

  –מכולות גזם ופינוי פסולת  .6

 .התקיימה פגישה במועצה בנושא מכולות הגזם ואיסוף הגרוטאות ביישוב 

 ות מלאות בפסולת חקלאית, פסולת בניין ומשאית הגזם אינה מורשית לאסוף זאת, באופן כיוון שהמכול

 המועצה תפנה את המכולות ללא חיוב. בפינוי הבא הועד יחויב. חריג וחד פעמי

  פסולת. םלמשליכיהמועצה בודקת אפשרות להטיל קנסות 

 גרוטאות כגון מכשירי חשמל ישנים כי למכולות הגזם ניתן להשליך אך ורק גזם נקי ו הועד מבקש להזכיר

 וריהוט ישן.

  –שירותי בית הנוער  .7

 ציבוריים. םאפשרות ליום ניקיון נוסף לשירותי בית הנוער הפתוחים במהלך כל השבוע כשירותי קתיבד 

 לטובת שיפור השימוש והניקיון. יותקנו פחים וארון שירות 

 .הציבור מתבקש להקפיד על ניקיון בעת השימוש 

 נדחה לישיבה הבאה. –סיור במבני ציבור  .8

 

 


