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 דיון והחלטות: 
  .בניהול מר יאיר בטיטו  יבצע את השיפוץיצא מכרז לקבלן ש –  יאיר בטיטו(מר  )הצטרף  שיפוץ בנין המזכירות  .1

הגישו הצעה.   5- קבלנים, ו 12 בו השתתפוהיה סיור קבלנים ש . הועד מודה למר בטיטו על העזרה הרבה

  התחרותית ביותר לפני בחירת הקבלן הזוכההוחלט להיפגש עם שלושת הקבלנים שהציעו את ההצעה  

 . יוביל את הנושא  יפתח חיינר . בדוק עבודות שלהםול
 

   יפתח  .הוחלט להחליף את מנהל פרויקט בנין המזכירות עקב חוסר התאמה – בנין המזכירותמנהל פרויקט  .2
 יוביל את בחירת מנהל פרויקט חדש.   חיינר

 

היה מפגש במועצה בנושא התוכנית הכוללנית. מדובר בתוכנית האב של עמק חפר לטווח   –  תוכנית כוללנית .3

תוך   ,תושבים  70000-שנה )תב"ע ברמת המועצה(. התוכנית רואה גידול האוכלוסייה באזור לכ 20-25של  

יגי  שמירה על השטחים הפתוחים, ערכי טבע, חקלאות, ושמירה על אוכלוסייה מגוונת מבחינת הגילאים. נצ

 ידי המועצה. -המושב העלו שאלות שקשורות לתעסוקה, ומבני ציבור. פרסום בנושא יתבצע על 
 

בקרוב תערך פגישת שיתוף ציבור על תוכנית הבינוי ארוכת הטווח של האגודה החקלאית.   –  תב"ע חגלה .4

ים להיות  בפגישה תוצג התוכנית כדי לאפשר לתושבים להציע רעיונות לשיפור. אנחנו קוראים לכל התושב 

 מעורבים בתהליך הזה. 
 

 הצטרף גל שלו(  ) אבטחת המושב  .5

 הנושא בטיפול גל שלו.  – בנה שער ראשי חדש למושב עקב נזק נוסף שנגרם לשער ותקלות חוזרות י . א
ניסיון שנעשה   ההייתתקופת ההשכרה של רכב האבטחה של המושב עומדת לפוג. השכרת הרכב  . ב

כן גל ביקש לא לחדש את  לשנים אבל מתברר שנעשה ברכב שימוש מועט ביותר.    3- לפני כ

 .  ההשכרה ולחזור למתכונת הקודמת על פיה הרב"ש יקבל שכר
 

באלכוהול באופן יומיומי,  המועצה הציגה לנציגי הוועדים תופעות מתעצמות של שימוש  - פעילות נוער בקיץ  .6

צריך   יותר מעורבות ואכפתיות בפעילויות הנוער., ועוד. המועצה קוראת לכל ההורים לגלות  נהיגה מסוכנת

כבר בגילאים צעירים וחלק מהנוער צורך   הנוערלהיות מודעים לכך שהשימוש באלכוהול מאוד נפוץ בקרב  

פעילויות הקיץ לנוער  מפגש עם ההורים על נושאים אלו ועל ועדת הנוער עורכת  . יומי-אלכוהול באופן יום 

 במושב. 
 

אחת מיחידות הגנים תיסגר בשנה הבאה בגלל מיעוט ילדים ולכן היחידה הנותרת תהיה תלת    – חינוך .7

גילאית. המבנה הנוסף יכול לשמש לפעילויות של הקהילה. צריך לעשות בדיקה לגבי האחריות על אחזקת  

ה כאשר אין כרגע מסגרת במושב ובקיבוץ אין מקום  באחריות ענת שרעבי. לגבי צהרון, יש עדיין בעי –המבנה 

 לכל ילדי המושב. 
 



 

למפגש    עהאירו להפוך את  ן ניסיויעשה אוקטובר.  -מתוכננת אסיפה שנתית לקראת ספטמבר – אסיפה שנתית  .8

 הציע רעיונות בנושא. אנחנו מזמינים את הציבור ל  גם מפגש חברים כדי להגדיל את הנוכחות.קהילתי שכולל 
 

 אושר דוח הפעילות השנתי של פעילות הועד. הוא יפורסם לציבור ויועבר למועצה.  –  שנתידוח    .9
 

במושב  של כל הבתים הכתובות  גידעון פידל ואלון קמירשל יואב כהן ובעזרתם של בזכות עבודה  –  כתובות .10

ומבקרים ישירות. העבודה ממשיכה לקראת רישום הכתובות  עודכנו בוייז כך שאפשר להזמין בעלי מקצוע 

 בכרך(. -במשרד הפנים )באחריות רן גלעד 
 

עובדת על מתן שירותים נוספים דרך המוקד  המועצה   מועצה. ה פעילותסתיו וייס דיווח על  –  דיווח מהמועצה .11

אחת, שפעילה בכל שעות היום והלילה, שדרכה אפשר להגיע לכל  לכתובת  של המועצה כדי להפוך את המוקד 

 . השירותים


