מאת :מרכזת הכפר

שלום לכם,
אני חוזרת לכתוב אחרי תקופת זמן די ארוכה ומביאה בפניכם עדכונים שונים:
פינוי גזם
הועד המקומי קיבל החלטה לבצע פינוי גזם מוסדר ע"י משאית מנוף פעם בחודש מכל רחבי המושב.
הכוונה היא ,כי באופן קבוע ביום ראשון הראשון של כל חודש ,המשאית תעבור ותאסוף
את הגזם שהונח יום לפני מחוץ לבתים על המדרכה/בשולי הכביש.
בימים אלו אנו סוגרים מול קבלן ביצוע בתקווה להתחיל את העבודה כבר מהחודש הזה .הודעה על תאריך
איסוף הגזם מדי חודש תתפרסם בדף לחבר ואנו נבקש מכם להקפיד להוציא את הגזם רק יום לפני מועד
הפינוי.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לאביגדור שמקה מהמועצה וליואב צור על פינוי מהיר וללא עלות של הגזם
שנערם בעקבות עבודות הגיזום שבוצעו ברחבי המושב.
עצירה על יד גני הילדים
לאחר שהורי הילדים בגני המועצה קיבלו פעמיים מכתבים לגבי העצירה והחניה בקטע האסור על יד גני
הילדים ,ולאחר שסגרנו עם מנעול את שני השערים ,כך שהסייעות פותחות את השער הקטן רק כשמגיע
אוטובוס ההסעות ,אני שמחה לציין כי יותר ויותר מכוניות חונות במקום המוסדר והמותר על יד גני הילדים.
הודענו להורים כי החל מחודש זה אכיפת הנושא עוברת למח' הפיקוח במועצה.
גן שעשועים
כפי שוודאי שמתם לב ,עבודות התשתית לבניית גן שעשועים לפעוטות החלו .השלב הבא הוא הרכבת עמודי
הצללה ,התקנת המתקנים והגדר ולבסוף כיסוי שטח הבטון בגומי מוקצף .בשבועות הקרובים הבנייה
תסתיים.
בית העם ובית הבנים
בימים אלה הסתיימו עבודות תיקון ואטימה בחלק מהגג של בית העם (הנמצא מעל בית הבנים) .במקביל
התחלנו בשיפוץ בית הבנים כולו
שונות
תיקנו את שער הכניסה למגרש הספורט ,שהרשת בו הייתה קרועה והיוותה מפגע בטיחותי לילדים הנכנסים
למגרש.
אחרי עבודה מתמשכת אנו נמצאים כנראה בשלבי סיום ההכנות למיכרז מטעם מינהל מקרקעי ישראל
ומקווים מאוד כי המיכרז על  8המגרשים בהרחבה יתפרסם בקרוב .כשנדע על פירסום המיכרז ,נפרסם זאת
במושב.
ההכנות לפתיחת עונת הרחצה  2102בבריכה נמצאות בעיצומן .בהמשך נפרסם מחירים ושעות פתיחה.
לסיום ,ביליתי עם משפחתי באירועים האחרונים שקוימו כאן ואהבתי מאוד את אווירת הקהילה ושיתוף
הפעולה.
שבת נעימה,
דנה

