 04פברואר 2018
ועד מקומי – כרם מהר"ל
פרוטוקול ישיבה 40-2017
תאריך הישיבה04.02.18 :
חברי ועד נוכחים :איתי גיל ,יפעת לבקוביץ' ,גיא לביא ,אלחנן שוורץ
חברי ועד חסרים :עמיעד לפידות
מוזמנים :דגן אוקו (ראש צוות צח"י)
בעלי תפקידים :אביגיל אודרברג (מנהלת הקהילה)
על סדר היום:
 .1מחסן – עדכון סטטוס שיפוץ המחסן.
 .2כביש גישה רחוב החורשה – עדכון.
 .3יער מאכל – החלטה בנוגע להתקדמות הפרויקט והיקפו.
 .4שמירה – תכנית שמירה לשנת .2018
 .5גינון – עדכון תושבים בנוגע לעובדי הגינון.
 .6מדחס אוויר – העברת אחריות מוועד האגודה.
 .7תיקון כבישים וריבוד שכבה שניה -עבודה מול אגודה.
החלטות:
 .1מחסן ישן – עדכון סטטוס התאמת המבנה הסמוך לבית הנוער ,לשימוש ציבורי.


עפ"י בקשת סגן ראש המועצה ניתנה שוב ארכה אחרונה להידברות בין הוועדים ומציאת פתרון למחלוקת
עד סוף חודש ינואר.



מאחר ועבר המועד ולא נמצאה ההסכמה ,ימשיך הועד המקומי לפעול לפיתוח המבנה והשמשתו לרווחת
כלל התושבים ,בשיתוף המועצה.

 .2כביש גישה רחוב החורשה – עדכון


התכנון לכביש החדש לקראת סיום ,ועומד בהלימה לבקשת תושבי הרחוב.



הבקשה להיתר תוגש בימים הקרובים.

 .3יער מאכל – החלטה בנוגע להתקדמות הפרויקט והיקפו


נדחה לישיבה הבאה.

 .4שמירה – תכנית שמירה לשנת 2018


הועברה סקירה בנושא השמירה ע"י דגן ,שמהווה נקודת קשר מול חברת השמירה.



הועלו מספר נקודות הנדרשות לשיפור בהיבט נהלי השמירה היישוביים.



נבחנים מודלים נוספים ואופציות נוספות של אופן ביצוע השמירה היישובית.

 .5גינון – עדכון תושבים בנוגע לעובדי הגינון


לאור ירידה בהיקף העבודה בתקופת החורף ,הוחלט לצמצם את היקף כ"א המטפל בגינון ולסיים את
עבודתו של עוזר הגנן ,גנן המושב ממשיך בעבודתו כרגיל.

 .6מדחס אוויר – העברת אחריות מוועד האגודה


בעקבות הפנייה של חברת האחזקה של מדחס האוויר לוועד המקומי מאשר הוועד המשך תחזוקה שנתי
של מדחס האוויר המותקן בחניית המכולת לטובת כלל התושבים.

 .7תיקון כבישים וריבוד שכבה שניה -עבודה מול אגודה


לאור מצבם הרעוע של חלק מכבישי המושב ולאור פגעי מזג האוויר האחרונים ,נדרש לקדם את שכבת
הריבוד השנייה של חלק מכבישי המושב בהקדם.



הועד המקומי יפעל מול ועד האגודה על מנת להסדיר את כבישי המושב כנדרש.

 .8צוות צח"י


במהלך שבוע הבא מתקיים מפגש של צוות צח"י (ראשי הצוותים) עם נציגות המועצה ופיקוד העורף
להדרכה והכנה לקראת תרגיל צח"י יישובי.



להדרכה מוזמנים ראשי צוותים ,צוותי צח"י ונאמני רחובות בשעת חירום ,יום רביעי  14/2בשעה 18:30
בבית הנוער.

 .9מאבק הגז


בהתאם לבקשת מטה המאבק במתווה הגז ,הוועד המקומי מאשר כ ₪ 300 -למטה המאבק היישובי
לטובת אמצעי פרסום בנושא המאבק בגז.

 .10הועד אישר התקשרות עם משרד עו"ד ישורון על פי הצעת המחיר ,לייצוג הוועד המקומי בכל הנושאים הדרושים.

