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 חלטות:ה
הציגו  בלהה וג'קי  –ובלהה להב( )נוכחים ג'קי   משפחת להב לפני הבית של    ם ציבוריעצים גינון  .1

ומסתיר את  העץ, לטענתם, גורם ללכלוך רב סוג  . תםמול בי ים הנמצא עצים הציבורייםבעיתיות עם ה

להם בעבר כבר להחליף, על    הועד הציעלכן הם מבקשים להחליף את העץ. האור מפנס הרחוב. 

  18-כהעלות של החלפה כזו היא אחר מסוג שקיים כבר בכפר.   יםבוגר   ציםבע צים את הע ,חשבונם 

כאשר    הועד ידון בנושא  . אלף שקלים. ג'קי ובלהה טוענים שהכפר צריך לשלם את ההחלפה הזו

הובהר שכל עקירה של עץ בוגר בקוטר הגזע של העצים הנ"ל ללא דוח אגרונום ואישור פקיד היערות  

מהווה כיום עבירה פלילית. עוד הובהר שהוועד רואה חשיבות רבה בעצים בוגרים במרחב הציבורי  

 משלל סיבות. 
 

ינים לטובת השיפוץ  המועצה אישרה שתקציבי התב"רים יהיו זמ  –  מבנה הספריה/מזכירותשיפוץ   .2

  ועדת השימור של המועצה בשיתוף המועצה לשימורדבר המאפשר התכנות כלכלית לשיפוץ המבנה. 

כאשר סיור    בניגוד לעמדת המושב הבקשה היא  מבקשת להכריז על המבנה כמבנה לשימור ) אתרים 

הערך  ופן. יוצאים דאדריכליים אין למבנה ערכים (. לטענת המושב ראשון נערך ללא נציגות שלנו 

מטרת  כל וזאת מרכז פעילות של הקהילה של המקום היה עצם היותו והחשוב היסטורי העקרי ה

יתחיל השיפוץ   פברואר ובמקביל ממשיכה ההתקדמות כדי שבמול הוועדה ממשיך  הדיון שיפוץ. ה

 חודשים.  5- וימשך כ

 

לגבי  בדיקה  ה נעשתבחודש מאי בהמשך לדיון שנעשה  – )נוכחת נוית אופיר(  בחגלה מועדון קהילתי  .3

נמצא שאין מניעה.  ו  שישמש לפגישות חברתיות של חברי הקהילה המשמעות הביטוחית של מועדון 

 אופי הפעילות ומיקומה יתואמו בתקופה הקרובה. 
 

משמעותי בחוזה והעלאה הקבלן שפינה את הגזם בשנתיים האחרונות ביקש שינוי  –  גזם  .4

 גבוהה מדי ולכן החל חיפוש אחר קבלן אחר. הועד החליט שהעלות הזו  בעלות. משמעותית 
 

על העלאה גדולה בעלות החודשית של   באופן חד צדדי  המרכז הקהילתי הודיע  – מרכז קהילתי  .5

העלאה  פנה כדי לקבל הבהרה על הסיבה ל  ישוב . גזבר ה40%-במרכז הקהילתי בכההשתתפות 

כן, פוזרו ההנהלות של המרכזים  -כמו צדדי. -הזאת וכדי להבין איך מתקבלת החלטה כזו באופן חד 

בהתאם  שבו אין למושב נציגות. אחד לכל המרכזים הקהילתיים  הקהילתיים ובמקום מונה דירקטריון 

 למרכז הקהילתי. לראות תוכנית עבודה  שוב ביקשנו  
 

ים ואורחים חונים במושב בצורה שמסכנת את הולכי הרגל,  עקבות מקרים רבים בהם תושב ב  –  חניה .6

להפעיל את סמכותה  עשה פניה למועצה  ת  , מפריעה לתנועה בכבישוחוסמת כניסה ויציאה מחצרות,  

 נושא החניה. לפקח על החוקים והתקנות ב 
 

 של הועד המקומי אושרה.  2022תוכנית תקציב  – ועד מקומי תקציב  .7


