 13מאי 2018
ועד מקומי – כרם מהר"ל
פרוטוקול ישיבה 45-2018
תאריך הישיבה13.05.2018 :
חברי ועד נוכחים :איתי גיל ,אייל גונן ,גיא לביא ,אלחנן שוורץ ,עמיעד לפידות
חברי ועד חסרים:
בעלי תפקידים :אביגיל אודרברג (מנהלת הקהילה)
על סדר היום:
 .1תכנית אבטחה במושב – מוזמן דגן אוקו.
 .2היערכות לשעת חירום -סטטוס ובדיקת פערים – מוזמן דגן אוקו.
 .3אישור מאזן .2017
 .4שיפוץ מבנה גן ילדים ישן – אישור מסגרת תקציבית.
 .5כביש גישה רחוב החורשה – אישור הצעת מחיר לתכנון.
 .6הצטיידות במערכת לתצוגה ולאירועים– החלטה.
 .7דיון וקביעת מדיניות שימוש במתקני המושב –בזמן הבחירות.
החלטות:
 .1תכנית אבטחה במושב – מוזמן דגן אוקו


דגן מציג שחברת השמירה האמונה על השמירה בשער לא מבצעת את עבודתה על הצד הטוב ביותר.



קשה לנהל אותם ,הם לא עומדים במטלות ובדרישות המינימליות הנדרשות מהם ובעצם פרט לעצם
נוכחות שומר בשעות הלילה הוא לא מבצע את המוטל עליו (דיווחים ,סיורים ,בדיקת רכבים וכו).



בשורה התחתונה נכון להיות יש חוסר שביעות רצון מהתפקוד של חברת השמירה במושב.



נבחנות מספר אופציות לחלופות אפשריות ביניהן:
 .iאופציה להחלפת חברת השמירה.
 .iiאופציה להחלפת השמירה במערכות צילום אוטומטיות עם כונן לילי בזמינות טלפונית.



הוועד אישר לדגן לבחון הצעות מחיר מול מומחי תוכן בתחום הביטחון על מנת להכין חלופת מיגון
יישובית.



לאחר קבלת הצעות מחיר ייבחן המשך התהליך.

 .2היערכות לשעת חירום -סטטוס ובדיקת פערים – מוזמן דגן אוקו


הוחלט שבזמן חירום ובמקרה הצורך ייפתח חמ"ל חירום לטובת צוות צח"י בממ"ד בית הנוער.



יבוצע שימוש בקו הטלפון ובקו האינטרנט שמותקן בבית הנוער לטובת הנושא.



תוכן ערכת חירום הכוללת מפות ,תכניות ותצ"אות לשעת חירום בארגז חירום נעול שימוקם במזכירות.



דגן נתן סקירה של כל צוותי הצח"י ותפקידיהם בשעת חירום.



דגן יכין רשימה מסודרת עבור כל וועדה בצוות צח"י ,פריטים נדרשים ,ציוד נדרש כולל הצעות מחיר
רלוונטיות לאישור חברי הוועד לשעת חירום.

 .3אישור מאזן 2017


הוועד המקומי אישר את המאזן נכון ל ,31/12/2017-יוגש בהקדם לאישור מליאת המועצה.

 .4שיפוץ מבנה גן ילדים ישן – אישור מסגרת תקציבית


לאחר בחינת הצעות מחיר ,אושר תקציב  ₪ 18,000לטובת שיפוץ המבנה ,רכש ריהוט וציוד לטובת מועדון
הוותיקים.

 .5כביש גישה רחוב החורשה – אישור הצעת מחיר לתכנון


נדחה לישיבה הבאה.

 .6הצטיידות במערכת לתצוגה ולאירועים– החלטה


אושרה הצעת מחיר לטובת מערכת תצוגה לבית העם ,אושר תקציב של  ₪ 31,500לטובת רכש המערכת.

 .7דיון וקביעת מדיניות שימוש במתקני המושב –בזמן הבחירות


הוועד מאמץ את נוהל המועצה המקומית לשימוש במבני ציבור לטובת תעמולת בחירות.



מצ"ב הנוהל שהועבר ע"י המועצה.



פרסום ותיאום אירועים יבוצע דרך מזכירות הוועד המקומי.

