
5.5.2019ישיבת ועד חגלה  פרוטוקול  
 נוכחים:

 בכרך-רן גלעדחמי רזניק,  ענת שרעבי, דיויד מירון,  שגיא סופר, יפתח חיינר, אלי שוח, נירית יחיאלי,

 סדר יום:
 רובדי-השלטון הדועל עידכון  .1

 עלמיןה-דיון על נושא בית .2
 ראש צוות חרום ישובי )צח"י(מינוי  .3
 כנסת/ספריה-המזכירות/ביתשיפוץ מבנה  .4

 דיון על נושא חזות הכפר .5

 שיפוץ מדרכות .6
 על מפגש תושביםדיון  .7

 דיון והחלטות:
יפתח וענת עדכנו ממפגש שנערך במועצה עם הועדה שדנה בשינויים בחלוקת  רובדי:-השלטון הדו .1

רובדי. כרגע מסתמן שהכיוון תואם את המלצתנו בנושא: המועצה תטפל בנושאים -התפקידים בשלטון הדו

 שותפים )ניקיון, גינון, ...( ונושאי הקהילה )תרבות, נוער, ...( יישארו בכפר. נמשיך לעקוב אחרי הדיונים.
מוטי ינאי ועזרא שושני לקחו על עצמם לבדוק את שלל הנושאים הקשורים לבית העלמין:  ת העלמין:בי .2

חידוש נהלים, שיפור חזות המקום, התקנת שירותים וכו'. כאשר יהיו הצעות ותוכניות נביא אותם לכלל 

 הקהילה.

צוות חשוב זה לדאוג לטיפול צוות החירום היישובי )צח"י(. תפקידו של -חמי רזניק מונה לראש צח"י: .3

כן תפקיד הצוות -אש, מגן דוויד וכו'. כמו-מהיר באירועים כגון שריפות ואירועים בריאותיים עד לבוא מכבי

 לוודא שהמקלטים וציוד החירום כשירים. 
כנסת/ספריה -: הועלה רעיון לשפץ את מבנה המזכירות/ביתכנסת/ספריה-שיפוץ מבנה מזכירות/בית .4

ן הנראים בו וכדי להתאים אותו לצרכים המתחדשים של הקהילה. מכיוון שהמבנה שייך עקב נזקי הזמ

לאגודה החקלאית נקבע שהוועד ייפגש עם נציגי הועד החקלאי כדי לבדוק אם יש נכונות מצידם 

להשתתף בפרויקט זה. במידה והועד החקלאי יהיה מעוניין בפרויקט נחל באיסוף הצרכים, תיכנון ובדיקת 

 המימון. מקורות

ר מונה לעמוד בראשה. הועדה בוחנת רעיון ועדת חזות הכפר החלה בפעולתה ויריב ויסוק: חזות הכפר .5

לתושבי הכפר כדי למנוע את המצב הנוכחי בו ערימות גזם מפוזרות ברחבי לחלוקת באלות לאיסוף גזם 

אטא כבישים כדי לנקות הגינון הציבורי. הוחלט גם להזמין מטהועדה גם תדון בדרכים לחדש את המושב. 

 את רחובות המושב.
החל תהליך של תיקון המדרכות )אבנים משתלבות( במושב. לצערנו הקבלן שנבחר לא  שיפוץ מדרכות: .6

 השלים את העבודה כפי שציפינו וענת, יחד עם הועד, ימשיכו לחפש דרכים להשלים את המשימה.
ון במסגרת כלל הקהילה בפורמט של שולחנות יש מספר נושאים שהינו רוצים להביא לדי מפגש תושבים: .7

הקברות, חזות הכפר כמו -עגולים כדי לאסוף רעיונות מכלל התושבים. הנושאים כוללים לדוגמא את בית

גם עדכון על התקציבים. בהתאם להתקדמות איסוף הנתונים הדרושים כדי לקיים מפגש זה יוחלט עד 

 בספטמבר.סוף חודש מאי אם לקיים אותו במהלך יוני או 


