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 דיון והחלטות:
גן  המצב גוני גן יחסית טוב אבל  ,מסקר שנעשה ובמצב לא טוב. המתקנים בגנים ישנים   –  גני שעשועים .1

 מתקנים רב גילאים. יש רצון שיהיו כן  -דורש שיפוץ. כמו ק הוותיבמושב 
a.  המתקן יוקם בשבועות הקרובים ליד מגרש הכדורעף  –יש תיכנון למתקן ספורט לנוער ומבוגרים 

b.   בגוני גן וליד המזכירות  יותקנו בשבועות הקרובים מתקני שתיה 
c. , ביצוע ל  מחיר יאספו הצעות אושרה התקנת הצללה בגן הוותיק . 

d. פני מספר שנים  -הדר מנור ויריב ויסוקר יכינו תוכנית לשיפורים בגני המשחקים שתתפרס על

 ד לוועויציגו אותה 
השנים הקרובות.   5: התקבלה החלטה לעבור לאיחוד החקלאי. החלטה זו מחייבת למשך תנועת הנוער .2

מים במועצה  ההחלטה התקבלה לאחר מספר רב של דיונים ופגישות עם תנועות הנוער השונות, גור

 ובישובים הסמוכים ובמושב. 

שח.  יתרה זו משותפת    400,000-חפר הצטברה יתרה משנה קודמת של כ-צפון עמק  ילתיהבמרכז הק .3

 תרבות עבור תושבי חגלה  י אירועהישובים בצפון חפר. נבדוק איך ניתן לנצל חלק מיתרה זו לטובת  14-ל
שח    80,000אושרה הקפאת תקציב בסך  בהתאם לדרישת המועצה המקומית הועדהקפאת תקציב:  .4

מהתקציב השנתי של הועד. תוקף ההקפאה הזו הוא עד סוף חודש יולי. הובהר למועצה   10%שהוא   

 שאין בהקפאה זו כל אישור או הסכמה לקיצוץ בפועל של התקציב. 
תני  הוחלט לבצע פעילות של מספור הבתים במושב כדי להקל התמצאות של משלוחים ונו מספור בתים: .5

 . ם שירותי
 נעשית עבודה מחודשת בנושא בהתאם למשוב שנאסף.   תקנון בית העלמין: .6
האגודה החקלאית החליטה לקדם תב"ע למושב )כמו גם כלל ישובי העמק(. תעשה פגישת שיתוף  תב"ע:  .7

 ציבור בשבועות הקרובים. 
 הציבורי יפונו. האפשרות לתגבר פינוי הגזם בחודשי הקיץ. מספר עצים מתים בגינון  ק תיבד  גזם: .8



 

 

ענת תבדוק עם גל שליו אפשרות להגביר את התאורה על השער כדי להקטין את מספר    שער כניסה: .9

 . התאונות
יש תופעה של ניכוס שטחים ציבוריים לצרכים פרטיים. תופעה זו כוללת חניה על מדרכות,   פני המושב:  .10

לו מסכנות את הולכי הרגל. הוחלט  פחים על מדרכות, גינון שחוסם מעבר ועוד. במקרים רבים פעולות א

 שבחודשים הקרובים יינתנו התראות בנושא. במידה והמצב ימשיך נפנה לפקח המועצה בנושא. 
פעילות הספורט למבוגרים במושב היא מבורכת. נעשית עבודה כדי להסדיר את   חוג ספורט מבוגרים: .11

 נושא הביטוח כדי לוודא שיש כיסוי מתאים לסיכון. 
תתקיים במהלך חודש אוגוסט או ספטמבר. פרסום יינתן מבעוד מועד.   דה הקהילתית:אסיפה של האגו .12

 באסיפה יוצגו פעילויות העבר והתוכניות העתידיות. 

לפי דרישה מהמועצה    : הוחלט על פתיחת חשבון בנק לוועד המקומיפתיחת חשבון בנק לוועד המקומי .13

 המקומית. 


