שבט תשע"ט
תושבי גמזו שלום רב,
מספר עדכונים על נושאים שונים:
מקווה :בהתאם לתוכנית ,ובשעה טובה החל שיפוץ המקוה בהובלת המועצה הדתית הרב
ליסנר וועדת מקוה .השיפוץ יארך מספר חודשים .במכתב קודם פרסנו את האפשרויות
הקיימות לטבילה ביישובים סמוכים .לגבי טבילה בשבת נא לפנות לחברות וועדת מקווה
מראש.
מעונות יום:
בשעה טובה החלה בניית מעונות יום על ידי המועצה האזורית חבל מודיעים .הכוונה היא
לסיים עד תחילת שנה"ל הקרובה.
מועדון וותיקים :שיפוץ מבנה ה"מחלבה הישנה" לטובת מועדון וותיקים גם הוא מתקדם לכיוון
סיום .תודות רבות לעוסקים במלאכה .כשיסתיימו השיפוצים והמבנה יקבל אישור בטיחות
נסדיר את הפעילות במקום כך שניתן יהיה לפעול במבנה באופן מסודר ובטוח .תודה על
הבנתכם וסבלנותכם.
מועדון :תשתיות מבנה המועדון דורשות טיפול שנעשה באופן מדורג .בשלב ראשון תוקנו
הדלתות על מנת לאפשר נעילה של המבנה ושמירה על התכולה .תוקנו גם רשתות ודלתות
פנים .גם מערכת האזעקה תתוקן בהקדם על מנת שניתן יהיה לבטח את התכולה .אנו
מבקשים מאד שלא לנסות לפתוח בכח את הדלתות( .נא שימו לב וגלו מעורבות אם רואים
פעילות כזו) אין להוציא מהמקום ציוד ,לרבות כסאות ,אלא בתיאום עם חנלי קרוב או חבר
וועד אחר.
על מנת לשפר את השירות ולשמור על המבנה ברמה טובה מונתה גברת רחל בחטיזן
כאחראית על השכרת המועדון לאירועים ובקרה על החזרתו במצב תקין .על מנת לתמוך
בתפעול התקין של המועדון ,תעריף השכרת המועדון לאירועים עודכן .תיאום המועדון ימשיך
להתבצע במזכירות המושב .אנו בהליכי שדרוג של התקנון והכללים לשימוש במקום.
גינה מרכזית:
אנו משתדלים להשלים את פרוייקט הגינה המרכזית ,בהמשך לפעילות הועד הקודם
ובעזרתו .בקרוב יוצבו עמודי תאורה שכבר הוזמנו ונקדם גם את הגינון.
כביש רחוב ראשון:
זהו פרוייקט גדול שאנו נערכים לקראת התחלת תכנון שלו בקרוב.
מזכיר לניהול ענייני המושב השוטפים:
מושב גמזו הוא מושב גדול והתפעול השוטף שלו ,כמו גם פיתוחו ,דורשים משאבים גדולים
של זמן .על מנת לגייס משאבים ולנהל באופן שוטף ויעיל את ענייני המושב יפורסם בקרוב
מכרז למשרת מזכיר היישוב .אנו תקווה שיימצא האדם המתאים שיוכל לקדם את הפיתוח
של המושב כמו גם את ניהולו השוטף באופן יעיל ונכון.
תקציב:
תקציב המושב לשנת  2019הוגש לאישורו במליאת המועצה .עם אישור התקציב הוא
יפורסם באתר.
ברצוננו להודות לכל הנרתמים למשימות שונות בשמחה,
בברכה,
ועד מקומי מושב גמזו

