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 דיון והחלטות: 
שיפוץ בניין המזכירות יצא לדרך בקרוב. הסתיים התכנון, יצא מכרז למנהל פרויקט ולמהנדס לשיפוץ בניין   .1

שהפרויקט יסתיים בהצלחה ובלי  המזכירות. נעשים צעדים אחרונים לסגירת התקציב לשיפוץ כדי להבטיח 
 עיכובים. 

 
נתקבלו מספר פניות של אנשים המעוניינים להפעיל עגלת קפה בכניסה למושב ליד שער השמירה. הועד איננו   .2

מתנגד לצעד שיכול לשרת את תושבי המושב ואורחים כל עוד הנראות תישאר נעימה ולא ייווצרו בעיות  
הפונים לבדוק את הנושא גם עם האגודה החקלאית וגורמי הרישוי של  בטיחות וטרדות לשכנים. הפננו את 

 .המועצה
 

ניהול התקציב באופן פרטני מתנהל בצורה תקינה אבל עדיין לא התקבלו הנתונים מהמועצה כדי לסגור את   .3
 . 2021. ברגע שיתקבלו הנתונים יוצג סיכום כולל לשנת 2021תקציב  

 
 לקראת ימי הזיכרון נעשו פעילויות ניקיון וגינון בבית העלמין.  .4

 

אלו לטובת שירותי אינטרנט לבתים. בחודשים הקרובים  בזק פורסים סיבים אופטיים ברחבי המושב בימים  .5
להציע שירותי אינטרנט על גבי סיבים אופטיים במושב. תודה לאודי אופיר על ריכוז    019יתחילו גם חברת 

 הנושא והעבודה מול הגורמים השונים. 
 

 
ים את תפקידם  ועדת חינוך עושה פעילות רבה וחשובה מאוד לטובת תושבי המושב. חברי הועדה ביקשו לסי .6

 הועד מודה להם על פעילותם הרבה ופונים לכלל התושבים להתנדב לתפקיד.  בספטמבר.  
 

נערכה פגישה שיזמה המועצה עם סוקר עצים מקצועי. הועד החליט להמשיך לתקצב גיזום עצים כבשנים   .7
 האחרונות )בנוסף לתקציב הגינון השוטף( 

 

 
 סתיו וייס, נציג המושב במועצה, עדכן על הנעשה במועצה.   .8

 המועצה המקומית מבקשת שבכניסה לכל מושב יהיה שלט עם עיצוב סטנדרטי.   . א
 זברית המועצה התחלפה וגם עוזר ראשת המועצה התחלף. ג . ב
)השלוחה  יש עדיין חוסר בהירות לגבי התקציבים הלא מנוצלים שהיו בקופה של השלוחה הצפונית   . ג

 שלנו( של המרכז הקהילתי 
 

 תערך בדיקה בכבישים לבדוק אם יש צורך בתיקונים עקב סדקים שנוצרו במהלך החורף.  .9


