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ועד מקומי – כרם מהר"ל
פרוטוקול ישיבה מס'  3-16מיום 09/02/2016

תאריך09/02/16 :
חברי ועד נוכחים :איתי גיל ,אלחנן שוורץ ,יפעת לבקוביץ' ,גיא לביא
מזכירת הועד :שני ספיר
חברי ועד חסרים :עמיעד לפידות
מוזמנים :נעמי הוכברג ,אייל רינות
צופים :דליה בונה

על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ארכיון המושב – מוזמנת נעמי הוכברג.
מספור הבתים ברחובות – מוזמן אייל רינות.
מצלמות המושב – הרשאות.
תופעת המתרימים במושב.
המשך פעילות לחידוש שיתוף הפעולה עם ועד אגודה.
עדכונים:


מעקב אחר פעילות מול וטרינר המועצה בנושא כלבים משוטטים.

 מעקב אחר הטיפול בזכאות לתעריף גינון מוזל מול רשות המים.
 .7נושאים נוספים לעדכון.
החלטות:
 .1ארכיון המושב:
 נעמי עדכנה על קורס נאמני ארכיונים שעברה לפני למעלה משנה.


מעדכנת שלשם הקמה ותחזוקה של ארכיון נדרש כ"א נוסף הן לטובת ההקמה והן לטובת
התחזוקה.



ניסתה לגייס מתנדבים לטובת הנושא אך ללא הצלחה יתרה.



חשיבות הארכיון מעבר לשמירת מסמכים ,חוזים וכיוב' ,בשמירת ההיסטוריה של המקום
למען דור העתיד.



הכוונה היא להתחיל לאסוף חומר מהיום על מנת שבשנים הבאות עלינו לטובה יהיה מידע
שמור וגם לנסות לאסוף חומרים ישנים.
לשם התנעת התהליך הועד יוציא קול קורא לתושבים להתנדב ולתת סיוע לנעמי בהקמת
ארכיון מושבי.
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בהמשך יידרש למצוא מקום פיסי לטובת הקמת הארכיון הכולל שטחי אחסון בהתאם
לנהלים.
לאחר הקמת הארכיון ייכתב נוהל מסודר לאופן העברת חומר לארכיון ,והוא ינוהל
באמצעות המתנדבים.
נעמי במקביל אוספת חומרים ,תמונות וסיפורי משפחות אותם ניתן לראות באתר האינטרנט
של המושב (.)www.kerem-maharal.co.il

 .2מספור הבתים
 בשל חוסר הבנה אייל רינות לא זומן לישיבה ,יזומן לישיבת הועד הבאה.
 הועד דן בנושא מספור הבתים במושב לטובת התמצאות נוחה יותר של נותני שירות.
 הוחלט לנסות לגייס ועדה שתמפה ותמספר את הבתים ותביא את המלצתה לאישור הועד.
 הועד יפרסם קול קורא למתנדבים לוועדת המספור.
 .3מצלמות המושב
 הוועד יפנה לעורך דין של המושב להתייעצות וחוות דעת האם מותר לאשר לכל אדם לצפות
במצלמות מתוקף צנעת הפרט.
 לאחר קבלת המלצתו יתקיים דיון נוסף בנושא.
.4

תופעת המתרימים במושב
 מתברר שישנה תופעה של מתרימים שמבצעים התרמות לא חוקיות במושב.
 הועד קורא לאנשי היישוב שאם מתעורר חשד שמתבצעת התרמה לא חוקית לעדכן באופן
מידי את השוטר הקהילתי.

 .5המשך פעילות מול ועד אגודה
 עד סוף השבוע ייצא המכתב בקשה לגישור מועד מקומי לוועד אגודה במטרה להתחיל הליך
גישור בהקדם האפשרי באמצעות מגשר אובייקטיבי וניטרלי.
 .6עדכונים – ווטרינר המועצה
 בוצעה פנייה לווטרינר לקבל את כתב החוק בנוגע לכלבים משוטטים.
 מיד לאחר חזרת מנהלת הקהילה מחופשה תתקיים פגישה עם הווטרינר להמשך קידום
הנושא.
 .7עדכונים – זכאות לתעריף גינון מוזל
 החל תהליך של מיפוי שטחי גינון ציבוריים.
 נבדק נושא שעוני המים האוטומטיים בכל שטחי הגינון הציבורי.
 אפרת ממשיכה באיסוף החומרים ,המשך מעקב על הנושא בישיבה הבאה.
 .8עדכונים – חיובי מיסים
 תהליך הטמעת תכנת הנהלת החשבונות בעיצומו ,המידע בנוגע לכלל התושבים לקראת סיום
תהליך העדכון.
 כפי הנראה עד סוף שבוע הבא  18/2/2016יצאו הודעות החיוב לתושבים.
 .9עדכונים – דואר
 לאור גידול התושבים במושב ,התברר שאין מספיק תיבות דואר לכל התושבים והשוכרים.
 צריך לבחון את הנושא מול רובי ולנסות לחפש פתרונות לנושא.
 המשך מעקב בישיבה הבאה.

