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 דיון והחלטות: 
נושאים פתוחים הקשורים למעבר  נעשו שיחות נוספות עם המועצה כדי ללבן ניהול תקציבי עצמאי:  .1

לניהול תקציבי עצמאי והקשר שלו לחלוקת תחומי האחריות בין המועצה ובין הועד המקומי במסגרת  

רובדי. טרם קיבלנו התייחסות לחלק ניכר מהסוגיות שהעלנו, ולכן מתוך אחריות  - השילטון הדו

ן את הנושאים הללו ולגבש  לתושבים, אנו דוחים את מועד קבלת ההחלטה.  נמשיך במאמצים לבחו

אנחנו, בנוסף לישובים נוספים, מקווים לתהליך פורה  פתרונות באמצעות הדברות עם המועצה.   

 כך שבחודש יולי יהיה מידע רב יותר שיאפשר קבלת החלטות אחראיות. 

פיץ  אנחנו נ  פוטנציאל להשפעה גדולה על המושב לשנים רבותבעל נושא מרכזי מאוד ו המכיוון ש

   שפעות האפשריות על עתיד המושב.השהוביל אליו, והשל המצב, התהליך  סיכום 

עקב הקורונה לא נערך מפגש תושבים כבר זמן רב ויש צורך במפגש כזה. בגלל  אסיפת תושבים:   .2

מגבלות הקורונה לא ניתן לקיים אסיפת תושבים באופן פיזי כפי שהיינו רוצים אבל לא ניתן לדחות עוד  

. בפגישה זו יועלו  ( 4.2.2021ט לקיים אסיפת תושבים ברביעי בפברואר )את המפגש ולכן הוחל

. תהיה גם  2021ואישור תקציב   2020נושאים הקשורים לניהול התקציבי העצמאי, סיכום שנת  

שונים. הוחלט שנושא תקנון בית העלמין ידחה עד שאפשר יהיה  הזדמנות לתושבים להציג נושאים  

 לערוך אסיפת תושבים פנים אל פנים. 

: שנת מצווה מבקשים להקים בוסתן ליד החותם. הנושא ייבדק מול האגודה  פרויקט שנת מצווה .3

 החקלאית. הוסכם שיעשה שימוש בעצים חסכוניים במים. 

יש סחף רב מדרך העפר לכיוון ההרחבה   –  בהסחף על הכביש המחבר בין המושב הותיק להרח .4

)ליד החותם( שגורם לשלוליות גדולות ולכלוך על הכביש. תצא בקשה לאגודה החקלאית לטפל בדרך  

 העפר כדי למנוע את הסחף. 
הוקם פילר לטובת החשמל מהגג הסולארי של בית העם. הועד   –  פילר חשמל במרכז הישוב  .5

צוא מקום חלופי לפילר שמהווה כרגע מפגע אסטטי במרכז  המוניציפאלי ביקש מהועד החקלאי למ

 המושב. המיקום החלופי טעון טעון אישור חברת חשמל. 
ולבדוק את התוכנית אל   2021- תערך פגישה עם ועדת נוער כדי לתכנן את הפעילות ל - פעילות נוער .6

 מול התקציב. 
אלף שקלים. אנו פועלים כדי    500-במרכז קהילתי צפון חפר נוצר עודף תקציבי של כ –תי מרכז קהיל .7

 ישמש לטובת ישובי צפון חפר בלבד. להבטיח שתקציב זה  
הוקמה גינה קהילתית במושב. הגינה וארוע ההשקה הם הצלחה גדולה ואנחנו   – גינה קהילתית  .8

סופר, איתמר נדב, זוהר אבטליון, עופר כרמי, אפרת גלעד, רמי   מודים למי שיזם ומי שעזר: אוסנת

 רביב, חגי יודקביץ, עמי ימין, וכל מי ששתל, עדר, גידר, הכין שלטים וכו'. 
 במקום ספסלים שבורים.  ספסלים חדשים ברחבי המושב  10הותקנו  –ספסלים החלפת  .9


