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 27.2.2019: הישיבה תאריך
 

 אייל גונןון, דגן אוקו, גל פז, לליאת אי :חברי ועד נוכחים
 

 עמית טירק חברי ועד חסרים:
 

 , עמיעד לפידותשי ג'יבלי: מוזמנים
 

 חסרה -מנהלת הקהילה -אביגיל אודרברג  בעלי תפקידים:
 

 :על סדר היום

  ג'יבלי. מוזמן שי –הכרות עם השוטר הקהילתי  .1

 מעבר על פרוטוקול קודם. .2

 עדכון. –בית העם שיפוץ  .3

 עדכון -מחסן  .4

 מוזמן עמיעד לפידות. –  הסביבה איכות של קורא לקול ופניה דיון .5

 החלטות:
 

: שי הגיע לישיבת הועד המקומי במטרה להכיר את הועד ולהבהיר את תפקידו כשוטר היכרות עם השוטר הקהילתי .1

לעדכן אותו בכל אירוע חריג אשר מתרחש בסביבת המושב. הוחלט כי ביקש על המושב. שי חזר הקהילתי האחראי 

, על ידי נוכחותו בתחנות ההסעה במושב מניעה של עבירות תנועה ברחבי המושבב תתבצע במושהחל מחודש מרץ 

טרקטורונים הנוסעים ברחבי המושב הכמו כן יבוצעו סיורים ואכיפה של מפגע האופנועים וובשלב שני אף אכיפה. 

 .050-5064402ניתן לפנות לשי בטלפון:  .והשדות בשבתות, מסכנים ומפריעים לתושבי המושב ומטיילים

 בוצע. מעבר על פרוטוקול קודם: .2

 אמצע מרץ.  –צפי לסיום העבודות לפני כשבועיים החל שיפוץ בבית העם.  בית העם: שיפוץ .3

הועד החל בתהליך גישור מול ועד אגודה בעניין המחסן, בהנחייתו של אסיף, ראש המועצה. כיום,  עדכון: –מחסן  .4

המחסן עומד נטוש במרכז המושב ומהווה מפגע. התקיימו מספר פגישות בין ועד מקומי לועד אגודה, ותהליך זה 

 לטובת כלל הציבור. ולהשמיש את המבנהממשיך במטרה להגיע לפתרון 

ויקט הקשור לאיכות המועצה פרסמה קול קורא למכרז על תקציב לפרקול קורא של איכות הסביבה: דיון ופניה ל .5

 מושב. החלטה טרם התקבלה בנושא. ו מספר הצעות לפרוייקטים אפשריים בע. הוצהסביבה

אשר גורסת וטוחנת את הגזם ולאחר  משאיתבבגזם. הרעיון הינו שימוש  רעיון לטיפול הציעעמיעד  פינוי גזם במושב: .6

. פיילוט כזה נעשה באזור הגליל. המועצה למספר שימושים בתחומי המושב מכן ניתן לפזר ולמחזר את הגזם הקצוץ

מעוניינת לבצע ניסוי ולראות האם זהו פיתרון טוב יותר לפינוי וטיפול בגזם. הועד הסכים לבצע ניסוי לטיפול בשיטה 

 מועד התחלת הניסוי יפורסם בהמשך.חודשים.  זו במושב למשך שלושה

והוציאה אותו מכלל שימוש.  לי,הכביש האנג בפתח  לפני כשבוע פגעה משאית צבאית בשער  :יםעדכון על השער

ישנה שמירה של  23:00-5:00הנושא מטופל על ידי הועד מול גורמי הצבא והביטוח. במקביל, בכל לילה בין השעות 

 הצבא. שער הכניסה למושב אשר נפגע גם הוא באירוע אחר, תוקן. אנא סעו בזהירות!


