
 

 

 

 
ישות        ועד מקומי           –כרם מהר"ל    501605802מס. 

הכרמל     חוף  נ  . 3ד 084000     ' 0טל 4 - 8 3 3 4 0 1 3      : 0פקס' 4 - 8 3 3 4 0 1 4 
e- mai l :  ker emmahar al1949@gmai l .com 

 2016   פברואר   22  
 

 כרם מהר"ל –ועד מקומי   

 2016/0222/פרוטוקול ישיבה   

 

 22/02/16: תאריך

  גיא לביא, יפעת לבקוביץ': איתי גיל, חברי ועד נוכחים
 
 אפרת מזרחינהלת קהילה: מ

 , אלחנן שוורץעמיעד לפידות חברי ועד חסרים:

 קרוננברג(יגאל ויינר, דליה בונה, מירב דודק, עידית , נציגי ועדת ביקורת )אייל רינות :ניםמוזמ

 : יםצופ

 

 :על סדר היום

 .ביקורת ועדת חברי מוזמנים – הועדה עבודת נהלי הצגת – ביקורת ועדת .1

 .רינות אייל של פנייה – ברחובות הבתים במספור דיון .2

 .4 כביש כיכר בעניין פגישה – גיל איתי עדכון .3

 .המחסן בעניין האגודה ועד עם פגישה – גיל איתי עדכון .4

 .תקלות, ר'מנג תוכנת הטמעת - אפרת עדכון .5

  - עדכונים .6

 .מעקב אחר פעילות בנושא כלבים משוטטים 

 .מעקב אחר הטיפול בזכאות לתעריף גינון מוזל מול רשות המים 

  הרשאות צפייה במצלמות המושב.מעקב אחרי בירור 

 .מעקב אחרי בחינת נושא כמות תיבות הדואר במושב 

 נושאים נוספים לעדכון. .7

 החלטות:

 ועדת ביקורת .1

  עדת ביקורת.ווהתנהלות הציג את תפקידם והדרך בה הם רואים את  הועדהיגאל ויינר יו"ר 

 ולא רק  בשוטף מציג שמבחינתם תהליך הביקורת צריך ללוות את הועד במהלך היום יום
 בדיעבד על מנת לייעל ולשפר את תהליכי העבודה.

 .הציג מה כל חבר ועדה לקח על עצמו לבקר במהלך השנה הקרובה 

  הוועד מברך על הקמת וועדת הביקורת ומודה לכל מתנדביה ומאמין שבשיתוף פעולה
 ובהידברות ניתן בהחלט לשפר את תפקודו של הוועד.

 
 מספור הבתים .2

 לדיון שהחל בפגישה הקודמת עולה שוב בקשה למספור הבתים ברחובות. משךבה 
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  מעבר לדוגמאות של קבלת דברי דואר, משלוחים, חבילות, הכוונת שליחים, מילוי טפסים
במשרדי ממשלה, עלתה נקודה נוספת של שירותי ביטחון וחירום המוזעקים למושב 

 והכוונתם לכתובת הנכונה.

 במספור עלו בעבר התנגדויות למספור הבתים הוחלט להעביר  מאחר ובמקביל למעוניינים
 את הנושא להתייחסות התושבים.

 המהתושבים למספור הבתים במייל חוזר ואת הנושא נעביר לוועד נשמח לקבל התייחסות 
 שתבחן את הנושא.

 
 4כביש  .3

 היום הייתה אמורה להתקיים פגישה עם נציגי נתיבי ישראל )מע"צ(, הפגישה בוטלה ע"י 
 החברה אתמול.

  בוצעה פנייה למועצה, לנסות לקדם את הנושא גם מול חברת נתיבי ישראל וגם להבין מה
 ניתן לבצע בלעדיהם.

 
 גישור מול ועד אגודה .4

  הישן תערובתה למחסן בהתייחס האגודה וועד עם לפשרה הצעהישנה 

 .בחינת הטיוטה ודיון בנושא יתקיים בישיבת הוועד הבאה 
 
 

 לניהול חשבונותתכנת מנג'ר  .5

 .הנושא בטיפול של מזכירות הועד 

 .יידון בישיבה הבאה 
 

 תעריף גינון מוזל –עדכונים  .6

 .הנושא בטיפול של מזכירות הועד 

 .יידון בישיבה הבאה 
 

 כלבים משוטטים –עדכונים  .7

 .הנושא בטיפול של מזכירות הועד 

 .יידון בישיבה הבאה 
 

  מצלמות –עדכונים  .8

  מזכירות הועד.הנושא בטיפול של 

 .יידון בישיבה הבאה 
 

 דואר –עדכונים  .9

 .הנושא הועלה מול רובי לבדיקה 

 .יידון בישיבה הבאה 
 

 מג'ד השוטר הקהילתי –עדכונים  .10

 .צריך לדאוג להעביר למג'ד את הפרטים של המצלמות לצפייה מרחוק 

 מוקד המועצה האם המוקד רואה את המצלמות בכרם מהר"ל.\לבחון מול עמי 

  לבחון מול עמי כמה זמן אחורה כלDVR .מסוגל להקליט 

 מושב.סיור במג'ד העביר דיווח אחרי סיור שקיים הערב סיור במושב, העביר את ממצאי ה 

 הן בפן הביטחוני והן בפן פעילות המשטרתית שמתבצעת באזורנוהעביר סקירה של כל ה ,
 .ההסברתי
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  לתושבים.מג'ד העביר שוב את הפרטים שלו וביקש להעבירם 
 majd.nsr29@gmail.comאו במייל:  0539805878, 0505076403מג'ד נסראלדין, טלפון: 

  הועד מברך על פעילותו של מג'ד עבור היישובים, בהחלט זכינו באדם אכפתי ומקצועי כשוטר
 קהילתי.

 
 עדכונים .11

  הכוללים טלפונים חשובים וטלפוני חירום.הועד יקדם הכנה של מגנטים 
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