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ועד מקומי – כרם מהר"ל
פרוטוקול ישיבה 26-2017

תאריך הישיבה07.03.2017 :
חברי ועד נוכחים :איתי גיל ,עמיעד לפידות ,אלחנן שוורץ ,יפעת לבקוביץ' ,גיא לביא
מוזמנים:
בעלי תפקידים :אביגיל אודרברג (מנהלת הקהילה)

על סדר היום:
נושאים לדיון:
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.4
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.8
.9
.10
.11
.12
.13

יעדים לשנת 2017
מספור בתים
צוות צח"י
מדרכות וכבישים ברחבי המושב
מפגשי רחובות ותושבים – מסקנות מפגש רחוב הצברים
שמירה ביישוב – התחלת עבודה חברת אמנור
שיפוץ המחסן – סטטוס התקדמות בקשה להיתר
פיתוח סביבת בית הנוער -סטטוס התקדמות תכנון
הנגשת בית העם – סטטוס התקדמות התכנון
הפחתת תעריפים מים – סטטוס
עבודות חשמל ברחבת בית הכנסת ובית העם – סטטוס התקדמות
חדר מוסיקה – סטטוס התקדמות
צמצום ומניעת שריפות – עדכון

החלטות:
 .1יעדים לשנת 2017
 במהלך מפגשי הוועד עם הרחובות נאספים מהתושבים הצעות ליעדים (חדשים שאינם על השולחן)
למימוש במהלך השנים הקרובות.
 .2מספור בתים
 הוחלט לצאת למהלך של מספור הרחובות ,אופן הסימון ייבחן על ידי הוועד ויופץ בהמשך.
 .3צוות צח"י
 השבוע התקיים כנס בנושא הדרכה והמלצות לצוותי צח"י בו השתתף גם נציג כרם מהר"ל.
 הועברו בכנס המלצות אותן ראש צוות צח"י בשיתוף עם הוועד יקדמו לטובת הקמת צוות צח"י יישובי
שיתפקד בהתאם להמלצות.



במהלך השבועות הקרובים יגויסו מתנדבים לצוות הצח"י ותיקבע פגישת התנעה.

 .4מדרכות וכבישים ברחבי המושב
 במהלך השבוע תוקנו הבורות ומפגעי הבטיחות בכבישי המושב.
 .5מפגשי רחובות ותושבים – מסקנות מפגש רחוב הצברים
 יצא סיכום של מפגש התושבים שהתקיים.
 הוועד מודה למשפחת סונסינו על האירוח ,ולכל התושבים שהגיעו ולקחו חלק בפגישה.
 כל הנקודות שעלו במפגש עם התושבים יעלו לסדר היום ויטופלו במהלך השנה הקרובה.
 לאחר פורים יתואם המפגש תושבים הבא.
 מטרת המפגשים היא לשמוע ולקבל מהתושבים הערות\הארות וגם לתת מענה לשאלות התושבים ולקיים
דיון בנושאים הנוגעים לתושבים.
 .6שמירה ביישוב – התחלת עבודה חברת אמנור
 היום  7.3.17מתחילה לפעול במושב חברת אמנור כחברת השמירה במושב.
 בשער המושב יעמוד שומר כל יום משעה  23:00בלילה ועד  5בבוקר ,כולל רכב סיור שיסייר במושב במהלך
הלילה.
 הועד מודה למר אליעזר פריד (רובי) ומר נתן רוזנפלד על ביצוע תפקידם.
 מספר הטלפון של השומר הלילי נשאר אותו מספר טלפון ,הוא מופיע גם על השער.0545385340 :
 .7שיפוץ המחסן – סטטוס התקדמות בקשה להיתר
 התקבלו התנאים להיתר הבניה.
 התקבלה רשימת יועצים אליהם נדרש לפנות על מנת לקבל אישורים והמלצות למימוש.
 הנושא ממשיך להיות מטופל מול ועד אגודה.
 .8פיתוח סביבת בית הנוער -סטטוס התקדמות תכנון
 עדיין בטיפול מול משרד התכנון.
 .9הנגשת בית העם – סטטוס התקדמות התכנון
 הנגשת בית העם והנגשת השירותים יטופלו במסגרת הקמת גן הילדים החדש.
 .10הפחתת תעריפים מים – סטטוס
 ביום חמישי מתקיימת פגישה עם דרור קיאקוב לטובת מיפוי ועדכון שטחי הגינון הציבוריים.
 לאחר מכן יועבר החומר למשרד החקלאות.
 .11עבודות חשמל ברחבת בית הכנסת ובית העם – סטטוס התקדמות
 עבודות החשמל ברחבת המדשאה בבית הכנסת ובית העם הסתיימה ,הותקנה תאורת לד על גגות המבנים
שישמשו את שטח המדשאה.
 .12חדר מוסיקה – סטטוס התקדמות
 אושרו הצעות המחיר לשיפוץ המקלט במועצה במסגרת תכנית החומש.
 השיפוץ ייחל בקרוב.
 .13צמצום ומניעת שריפות – עדכון
 הגיע עדכון מקק"ל שהם ממתינים לסיום מכרז בנושא גידור שטחי המרעה ,שמהווה חלק מתכנית
לצמצום ומניעת שריפות.

