
2013-2018ח סיכום קדנציה "דו- וועד מקומי בית עוזיאל 

תשתיות ובטיחות

כדורסל וטניס, הכולל כדורגלהקמת מגרש ספורט חדש  1

(שנה ₪ 25,000כ ) לתאורת לד חסכונית החלפת התאורה בכל המושב 2

לתאורת לדהחלפת התאורה בכביש הכניסה למושב  3

קרצוף וריבוד כביש כניסה למושב 4

ביצוע , מדרכות וחניות ברחוב התאנה, סביבת המועדון רוצפה וגודרה :פרויקט מדרכות ומפרצי חניה

פיזור מצע בכביש היקפי במושב, (מצע+ אספלט )של סלילת חניות ברחוב המייסדים ' שלב א 5
למניעת חנייה וחסימת נתיביםסימון מדרכות באדום לבן  6

7 בכניסה ליישוב ובכניסה להרחבהפסי האטההוספת 

(ריבוד כל כבישי וריצוף מדרכות לא מרוצפות)השלמת פיתוח ההרחבה  8

בהרחבת המושבשלטי רחובות  9

במושבהסדרה בטיחותית של הכניסה לגן ילדים  10

מעקות בטיחות בתחנות הסעה+ תחנת הסעה חדשה  11

לוח מודעות חדש, חדר דואר והוספת תיבותהקמת  12

13 בגני משחקים ובמדשאה ליד המועדוניתרשתות צל

קבלת אישור הג״א,  חשמול והשמשת המקלטיםשיפוץ- מקלטים  14

(חסכון בעלות סולר והוצאות אחזקה) התקנת מערכת חימום סולארית- מקווה  15

שיפוץ מועדונית 16

17 למניעת כניסת בעלי חיים ופיקוח על שהייה בשעות הלילהגידור גני משחקים

(מחכה לביצוע של קבלן המועצה, תוקצב)במושב ספסלים פיזור  18

(מחכה לביצוע של קבלן המועצה, תוקצב)בגני משחקים  (ברזיות)קולרים  19

לוחות מודעות ברחבי היישוב 20

פיזור תערובת אספלט בירידה לכיוון תל גזר 21

גינון ואיכות סביבה
פינוי מזבלות פירטיותמבצע פינוי פסולת מרחבי המושב וסביבתו כולל  22

הגברת האכיפה ברחבי המושב כנגד השלכת פסולת ושיטוט כלבים 23
נטיעות בגן משחקים ביישוב ובאיזור המועדון 24

25 ברחבי המושבגיזום עצי תמר גבוהים

שילוט פינות גזם 26
שדרוג מרכז מיחזור קיים והקמת מרכז מיחזור נוסף 27

2016-7 קבוע למושב בשנים איש אחזקהשכירת  28

בטחון
(שעמד דומם מספר שנים) השמשת והפעלת שער הכניסה ליישוב 29

(שהיו פתוחים מיום הקמתם) נעילת שערים חקלאיים 30

31 בעזרת בולדרים וסוללות עפרסגירת פרצות בהיקף המושב

(2015-2016) 24/7כוננות /שומר בתשלום לפעילות/ש"רבשכירת  32

כיסוי למבני ומתקני הצבור במושב כולל שער הכניסה-  במושב מצלמות אבטחההתקנת  33

כספים ומנהלות
בקשה חריגה למשרד הפניםי הגשת "ע - 30% וועד מקומי ב הגדלת הכנסות 34

בשנה ובשלב מאוחר  ₪ 12,000יהתקנת מערכת החוסכת כ " תאורת רחוב עחיסכון בצריכת החשמל 35
36 של המושב כולל הקמת דף פייסבוקשדרוג אתר אינטרנט

(טרלו) לניהול משימות הוועד מערכת ממוחשבתחדר מזכירות ומעבר לשימוש במיחשוב  37

38 קבוע למושבהסדרת ייעוץ משפטי וביטוח

חינוך ונוער, תרבות
הפעלות קיץ 39

40 קבוצות גיל4גרעינר ופעילות ל , ב"מד,  פעילים3,  מדריכים7 גדלה ל תנועת נוער

חברי וועד מקומי בית עוזיאל, בברכה

!מאחלים בהצלחה לוועד החדש


