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ועד מקומי – כרם מהר"ל
פרוטוקול ישיבה 29-2017

תאריך הישיבה16.5.2017 :
חברי ועד נוכחים :איתי גיל ,עמיעד לפידות ,גיא לביא
חברי ועד חסרים :אלחנן שורץ ,יפעת לבקוביץ'
מוזמנים :מאג'ד השוטר הקהילתי
בעלי תפקידים :אביגיל אודרברג (מנהלת הקהילה)

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

היערכות לקיץ – מוזמן מאג'ד השוטר הקהילתי.
גן ילדים חדש.
הצללות בגן שעשועים קטן.
חידוד נוהל השכרת בית העם.
כיבוי אש – עדכון.

החלטות:
 .1היערכות לקיץ
 התקיימה פגישת עדכון עם מאג'ד בנוגע לפעילויות בלתי חוקיות המתקיימות באזור ודרכים אופציונאליות
לטיפול בהם.
 בנוסף דנו בהיערכות לקראת חודשי הקיץ וחופשות הקיץ הקרבות ,כיצד אנו ביחד עם מאג'ד ,חברת
השמירה וועדת חינוך נערכים לעבור את הקיץ בשקט ונועם.
 נושא נוסף שעלה הוא המסיבות המתקיימות ביער עופר ואופן הטיפול בהן ע"י המשטרה.
 מאג'ד מעדכן שבאופן יחסי בחוף הכרמל ניתן לראות ירידה של כמעט  40%בפעילות בלתי חוקית.
 .2גן ילדים חדש
 שוב בוצע עדכון לתכנית גן הילדים בשל הקרבה למסלעה היורדת מהמדרון המזרחי.
 התכניות אושרו כולל תכנון כביש גישה ,חניות ,שבילים והנגשה לגן ולבית העם.
 בימים הקרובים תתוכנן התאורה לאזור והפרויקט יצא לדרך.
 .3הצללות בגן שעשועים קטן
 נבחנות  3הצעות עד סוף השבוע תתקבל החלטה מול קבלן ביצוע.
 לאחר תיקון ההצללות תבוצע עבודת תאורה על מנת להאיר את גן השעשועים.
 בשבוע הקרוב יותקן מחסום עם נעילה בכניסה לחניית בית הנוער על מנת למנוע כניסת רכבים לחניה ,בשל
הסיכון הרב לילדים הנמצאים בגינת המשחקים ובבית הנוער.

 .4חידוד נוהל השכרת בית העם
 הוועד מבקש לחדד שעל פי נוהל השכרת בית העם ,לא מאושרת השכרת בית העם עבור חתונות.
 בעקבות תקלה וחוסר תיאום פנימי ,אושר נקודתית קיום חתונה ביום שישי האחרון ,אירוע שהסתיים
טרם כניסת השבת.
 נוהל השכרת בית העם המלא נמצא במזכירות הוועד המקומי וניתן לקבלו עפ"י פנייה למזכירות.
 .5כיבוי אש – עדכון
 הוועד מבקש לעדכן את התושבים שהושלמה בניית סככה נעולה במושב ,ובעקבות כך קיבלנו כבאית
חדשה שנמצאת קבוע במושב ומתופעלת ע"י הכבאים המתנדבים.
 .6מאזן לשנת 2016
 מאזן לשנת  2016הוכן ע"י ראה החשבון ואושר ע"י הוועד המקומי.
 בימים הקרובים יוגש המאזן למועצה האזורית.

