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 החלטות:

  

 מוזמן עומרי בן אבי –זהירות בדרכים במושב  .1

 המקומי קורא לתושבים שהנושא קרוב לליבם ומעוניינים לקחת חלק בנושא חשוב זה, להצטרף  הועד

 לצוות היגוי שייבחן את הדרכים לשיפור זהירות בדרכים במושב.

 .במקביל, תעשה פנייה לעמותת אור ירוק 

  התושבים לתושבי כרם מהר"ל, לנהוג במושב בזהירות ועפ"י כללי הבטיחות למען בטיחות הועד קורא

 ובטיחות ילדינו.

 

 



 

 

 

 

 תכנית חומש –סטטוס פרויקטים  .2

  עדכון –כביש גישה רחוב החורשה  

i.  'הפרויקט נמצא בשלבי תכנון סופיים אצל יועצת התנועה והאדריכלית, לפני העברה למח

 הנדסה במועצה.

 מדרכה ברחוב מעלה הכפר 

i.  הועד קיבלת את תכנית המדידה של רחוב מעלה הכפר, מפאת המורכבות של הטיפול וקוצר

 .הזמן עד לסיום הקדנציה, הוחלט להעביר את הנושא להחלטת וטיפול הועד הבא

 פיתוח אזור בית העם 

i.  מאדריכלי נוף.בשלב קבלת הצעות מחיר 

  שימוש במבנה. –מחסן 

i. .נדחה לישיבה הבאה 

 פינת מיחזור .3

 מועצה מכולות, אשר יוצבו במספר מקומות במושב.הוזמנו ע"י ה 

  וחלקן לגרוטאות בלבד. יהיו מיועדות לגזםחלקן 

  לכך. , יש להעביר לפינת המיחזור במקומות המיועדיםשאר המוצרים למיחזוראת 

 רכישת טרקטור כיסוח –גינון  .4

 עד הצעות מחיר נוספות לרכישת טרקטורון כיסוח.ולישיבה הבאה, יוצגו לו 

 שמירה בכרם מהר"ל .5

  חברת אמנור תסיים את עבודתה בכרם מהר"ל.10.7.18החל מליל ה , 

 .הועד הפיץ מכרז למשרת שומר לילה וכונן 

 054המכרז, יהיה כונן רובי פריד בטלפון צאות , עד להודעת תו23:00-05:00בין השעות  בלילות הקרובים-

5385340. 

 החלפת חלונות והוספת מזגנים בבית העם. .6

  הנושאים הללו ולהביאם לאישור הועד. 2יש לקבל הצעות מחיר לטובת 

 התארגנות. –עד המקומי ובחירות לו .7

 .בימים הקרובים יתקבלו הנחיות משרד הפנים להיערכות לבחירות הקרובות 

 .לכשיתקבלו, ההנחיות יפורסמו בקרב התושבים 

 כנס תושבים  .8

 .נדחה לישיבה הבאה 

 


