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 דיון והחלטות:

נגרמה בניסיון להיכנס  תאונה ש פרטי  ועל  של המושב דיווח על תיקונים שנעשו בשערים  שליו,  ל הרב"ש, ג .1

 סגירה.   שלביכאשר השער ב

ובעלויות של פינוי הגזם, עקב כך יש עומס גדול על תקציב המושב. נערך  חלה עליה בכמות הגזם במושב   .2

דיון על חלופות שונות והמשמעויות שלהן מבחינת איכות השירות לעומת עלות. הוחלט על החלפת  

הקבלנים ושינויי מועדי פינוי הגזם. לוח זמנים חדש לפינוי יפורסם בהקדם. לוח הזמנים החדש יהיה  

 בסבלנות עד להחלפת הקבלנים. אנו מבקשים מהתושבים להיעזר     מרווח יותר. 

טיפול מרכזי בנושא  . והזבל הגושי   יתו למועצה לקחת על עצמה את העיסוק בפינוי הגזםי פנהועד חוזר על  .3

ירת  כהעיסוק בנושא מהווה נטל גדול על מז ,כן -צריך להוריד עלויות ולשפר את איכות השירות. כמו

 לטפל בנושאים אחרים בעלי חשיבות לקהילה. ך גורע מיכולתם המושב וחברי הועד ובכ

 . יחל בקרוב המועצה הדתית שיחררה את התקציב לשיפוץ בית העלמין והתהליך   .4

  לדון בפעילויות הדת לרווחת תושבי המושבהוחלט להזמין את מר יאיר בטיטו לישיבת ועד כדי  .5

 . המשתתפים בפעילויות אלו 

שב. קיימת התדיינות מול החברה שהתקינה את הפנסים על האחריות  יש מספר פנסי רחוב תקולים במו .6

שלה לתיקונים ולכן יש עיכוב בטיפול אבל הנושא יושלם בקרוב. בנוסף תעשה בדיקה ברחבי המושב  

 לאיתור פנסים הדורשים טיפול. 

 .תערך בדיקה לגבי תשתיות דרושות - ני המשחקים הוחלט להתקין ברזיות בג .7

מחנים על  ואורחים  , דיירים, חונים. תושבים  אנו מהאופן שבו רחבי המושב יש מפגעי בטיחות הנובעים ב .8

כי  אנו מזכירים מדובר בפיקוח נפש.  מדרכות ובכך מסכנים את הולכי הרגל הנאלצים לרדת לכביש. 

בר  מע על  מקשההחניה  מסוימים במקומות בנוסף,  .  החניה על המדרכות אסורה בכל רחבי המושב 

 הספר.  -לבתי  ות רכבי ההסע

אנו קוראים לתושבים להקפיד על חניה בטוחה ולידע גם דיירים ואורחים בנושא. הועד מתכנן פעילות  

 בנושא שתחל בקרוב כדי להגביר את הבטיחות. 


