 14לפברואר 2017
ועד מקומי – כרם מהר"ל
פרוטוקול ישיבה 25-2017

תאריך הישיבה14.02.2017 :
חברי ועד נוכחים :איתי גיל ,עמיעד לפידות ,אלחנן שוורץ ,יפעת לבקוביץ' ,גיא לביא
מוזמנים :ירון בן ארי ,רובי סונסינו
בעלי תפקידים :אביגיל אודרברג (מנהלת הקהילה)

על סדר היום:
נושאים לדיון:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ביטוח יישובי המתקנים הציבוריים – מוזמנים רובי סונסינו וירון בן ארי.
צמצום ומניעת שריפות – עדכון.
יעדים לשנת .2017
בניית מאגר מידע מעודכן של תושבים.
מדרכות וכבישים ברחבי המושב.
שמירה ביישוב – עדכון.
שיפוץ המחסן – עדכון.

נושאים שיועברו לישיבה הבאה  /לא לדיון:

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

מספור בתים .
צוות צח"י.
מועדון ותיקים.
פיתוח סביבת בית הנוער -עדכון.
הנגשת בית העם  -עדכון.
הפחתת תעריפים מים – עדכון.
עבודות חשמל בבית הכנסת – התקבלו  3הצעות מחיר ,הועברו למועצה.
חדר מוסיקה – עדיין בשלב בחינת הצעות מחיר.

החלטות:
 .1ביטוח יישובי במתקנים הציבוריים





הועד פועל לקבלת אישור ביטוחי בזמן הקצר ביותר למתקן החדש.
יירכשו עוד שלטי אזהרה והתרעה לשימוש במתקן החדש.
יחולקו בתיבות הדואר לתושבים מכתבים המבהירים את אופן השימוש במתקן.

 .2צמצום ומניעת שריפות – עדכון





אביגיל תנהל מעקב על ביצוע המשימות שגובשו בפגישה עם מודי ברכה ,קק"ל ורט"ג בנושא צמצום
ומניעת שריפות בכרם מהר"ל.
עבודת המתנדבים הצ'כים ליצירת אזורי חיץ הסתיימה.
בתחילת מרץ מתוכננות להתחיל עבודות גידור שטחי מרעה במורדות המערביים של היישוב.

 .3יעדים לשנת 2017



בשבועות הקרובים יתקיימו מעגלי שיח עם תושבים בימי שלישי בשעות הערב .בכל שבוע ברחוב אחר,
תושבים המעוניינים לארח את המפגש הרחובי ,מוזמנים ליצור קשר עם המזכירות במייל חוזר.

 .4בניית מאגר מידע מעודכן של תושבים



כחלק ממעגלי השיח ,יתקיים גם איסוף נתוני תושבים.

 .5מדרכות וכבישים ברחבי המושב



מופו כל הבורות הקריטיים ברחבי המושב ,נבחנות כרגע הצעות המחיר.

 .6שמירה ביישוב – עדכון



הועד במגעים עם חברת שמירה לקראת חתימה על הסכם.

 .7שיפוץ המחסן – עדכון




הוגשו למועצה התכניות לשיפוץ המחסן.
כרגע ממתינים לקבלת היתר בנייה מהמועצה לקראת המשך השיפוץ.

