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 02.01.2019: הישיבה תאריך
 

 ., עמית טירק, אייל גונןלון, דגן אוקו, גל פזליאת אי :חברי ועד נוכחים
 

 .חברי ועד חסרים:
 

 נציג המליאה. –אלחנן שוורץ : מוזמנים
 

 מנהלת הקהילה.-אביגיל אודרברג  בעלי תפקידים:
 
 

 :על סדר היום
 

 אביגיל. –עדכון שוטף מהנעשה במושב  .1

 אישור פרוטוקול קודם. .2

 מוזמן אלחנן שוורץ. –עדכון ממליאת המועצה  .3

 שיפוץ וצביעת בית העם. .4

 עדכון הועד בסטטוס טיפול רחוב מעלה הכפר. .5

 במושב.בטיחות  .6

 .ניסוח מדויק של מטרות ויעדי הועד המקומי .7

 עדכון מפגישה עם יו"ר הועדות לטובת כתיבת תכנית עבודה שנתית מושבית. .8

 

 החלטות:
 – עדכון שוטף מהנעשה במושב .1

 .הוצגה לחברי הועד טבלת המשימות השוטפת של הנושאים לטיפול במושב וסטטוס טיפול 

  – פרוטוקול קודם מעקב .2

  החלטות הפרוטוקול הקודם.בוצעו כל 

  –עדכון ממליאת המועצה  .3

 31.12.18ביום שני  אלחנן עדכן בנוגע לנושאים שעלו בישיבת המליאה האחרונה, שהתקיימה. 

 .ישנם מספר מכרזי כ"א שנפתחו וניתן לראותם באתר המועצה 

  אושר במליאה. 2019תקציב כרם מהר"ל לשנת 

 -שיפוץ וצביעת בית העם .4

 הוחלפו. חלונות בית העם 

 .בעקבות החלפת החלונות נדרשים תיקוני טיח וצבע 

 .תתבצע פניה לקבלן המועצה לקבל הצעת מחיר לתיקון מיידי 

 

 

 



 

 

 

 

 

  –עדכון הועד בסטטוס טיפול רחוב מעלה הכפר  .5

 .התקבלה פניה של תושבים להשלמת מדרכה ברחוב מעלה הכפר 

 .נעשתה מדידה של הרחוב ע"י הועד הקודם 

 רשים שחורגים מקווי המגרש שלהם ולא מאפשרים סלילת מדרכה.ישנם מספר מג 

 לבחון את האפשרות להעתיק את המדרכה לצידו השני של הרחוב. תוזמן יועצת תנועה 

  –בטיחות במושב  .6

 :תוזמן יועצת תנועה לבחינת הנושאים הבאים 

i. .עיקול ברחוב הבוסתן 

ii. .עיקול ברחוב השמורה 

iii. .צומת רחובות החאן והבוסתן 

iv.  גישה נוספת למושב.דרך 

v. .תימרור במושב 

vi. .במפרים 

 מוזמנים לשלוח מייל עם תיאור / תמונה המיועדים ליועצת תנועה תושבים שנתקלו בליקויי בטיחות ,

 למזכירות.

  – יסוח מדויק של מטרות ויעדי הועד המקומינ .7

 .יישלח נוסח לחברי הועד לחשיבה ויידון בישיבה הבאה 

  –עדכון מפגישה עם יו"ר הועדות לטובת כתיבת תכנית עבודה שנתית מושבית  .8

 .נדחתה הפגישה עם ראשי הועדות עקב מיעוט משתתפים 

 2019במייל ת"ע לשנת  ראשי הועדות יישלחו. 

 .ת"ע שנתית יישובית תפורסם לתושבים 

 

 


