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 החלטות:

 עדכון שוטף מהנעשה במושב: חברי הועד עודכנו על הנעשה במושב. .1

נעשה בהקשר של הנושאים השונים שנידונו הועד עבר על הפרוטוקול הקודם ועודכן מה מעבר על פרוטוקול קודם:  .2

 מאז הישיבה האחרונה. 

 לתושבים מאילנה,מכתב  ים הקרובים יופץבימתחילת עבודתה של אילנה לתפקיד מנהלת קהילה בכרם מהר"ל:  .3

ושעות הפעילות של  אילנה את עצמה, אופן יצירת הקשר איתה תציג מנהלת הקהילה החדשה שלנו. במכתב

 דמנות זו נאחל לה הצלחה רבה בתפקיד.זבההמזכירות. 

לפיקוח  יפנה הועד. הצברים והמטרדים השונים ברחובנעשתה פניה בנושא עומס החניות חניה ברחוב הצברים:  .4

 בשכנים ושאר תושבי המושב.  הועד חוזר ומבקש מכלל התושבים לגלות התחשבותבמועצה לטיפול בנושא. 



 

 

 

  

הועד מאשר התקשרות עם חברת "סיפור מקומי" לבניית אתר שיספר את סיפור ההיסטוריה של כרם סיפור מקומי:  .5

 מהר"ל. ההתקשרות כוללת את בניית האתר ותחזוקתו.

לטקסים ולאירועים הקרובים: הועד עודכן על האירועים השונים אשר מתקרבים ומנוהלים על ידי הועדות היערכות  .6

י צה"ל ונפגעי פעולות לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי השונות במושב. האירועים הקרובים הינם: יום הזיכרון

 . למדינת ישראל האיבה ויום העצמאות

רון נופית: ביישוב נופית בנו כלובים לפינוי הגזם. הכלובים בנויים רשת, וגובהם פת –לימוד נושא הגזם והמכולות  .7

בצורה טובה מאוד כבר מספר שנים בנופית. הועד שוקל לאמץ פתרון  יוזמה זו פועלת .)כחצי מטר( נמוך באופן יחסי

חובות והשטחים הציבוריים זה לפינות הגזם ופינויו על ידי המועצה בכדי למנוע בלבול בקרב התושבים ולשמור על הר

 לרווחת כולנו.   ,נקיים

אשר יועבר למועצה בימים הקרובים. תושבים  2018: הועד אישר את המאזן שהוכן לשנת 2018אישור המאזן לשנת  .8

 המעוניינים לעיין במאזן מוזמנים לפנות למזכירות הועד המקומי. 
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