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  :על סדר היום

 חלוקת משימות בין חברי הועד בעקבות עזיבתה של אפרת.  .1

 סטטוס בנוגע לחיפוש מחליף/ה לתפקיד מנהל/ת קהילה.   .2

 תלונות תושבים בנושא גינון.  .3

 עדכון סטטוס פרויקט איטום גג בית הכנסת.  .4

 קטי החומש.כרטסת לניהול פרוי .5

 סטטוס שבועי בנושא הסכם גישור בנוגע למחסן מול ועד האגודה. .6

 עדכון בנושא נוהל כלבים משוטטים. .7

 פרסום מגנטים עם מספרי טלפון חשובים. .8

 סטטוס פעילות בנושא הוזלת תעריפי הגינון (התקנת שעון בבית העם) .9

 קול קורא למתנדבים לוועדת מספור בתים. .10

 במפגעים במגרש הכדורסל. טיפול .11

 סטטוס דרישה לקבלת תעודת אחריות מקבל האיטום בבית העם.  .12

 כיכר צומת כניסה לכרם מהר"ל ועופר (ממה ליפשיץ) 4כביש  .13

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 

 

  

  

  החלטות:

 חלוקת משימות בין חברי הועד .1

  תבוצע בחינה של טבלת המשימות ותופץ לחברי הועד. •

 

 ת קהילה\ה למנהל\חיפוש מחליף .2

 ת קהילה.\מודעה דרושים לחיפוש מנהלהחל ממחר תופץ  •

  אושר נוסח המודעה. •

  

 גינוןנושא ה .3

  הנושא נדחה לישיבה הבאה. •
  

 עדכון סטטוס איטום גג בית הכנסת .4

 אושר התקציב ע"י המועצה. •

  ביום חמישי הקרוב ייחל הקבלן את העבודה. •

 

 כרטסת לניהול פרויקטי החומש .5

  יקודם ביחד עם משרד רואה החשבון. •

 

 גישור בנוגע למחסן מול ועד אגודההסכם  .6

  עדיין נבחנת טיוטה להסכם בין הוועדים, נכון למועד זה אין התקדמות, הנושא בטיפול. •

 

 נוהל כלבים משוטטים .7

 הופץ נוהל לתושבים בנוגע לאופן הטיפול בתופעת הכלבים המשוטטים. •

  הועד מבקש מהתושבים להקפיד על החוק בכל הנוגע לטיפול בכלביהם. •

 

 ם מגנטים עם טלפונים חשוביםפרסו .8

  ת קהילה חדשים.\הנושא כרגע לא מטופל עד לקליטת מנהל •

 

 הוזלת תעריפי המים לגינון הציבורי .9

 ממתינים להצעת מחיר מאינסטלטור להחלפת שעון מים סמוך לבית העם. •

  לאחר אישור ההצעה והחלפת השעון יקודם הנושא לשלב הבא. •

 

 קול קורא לוועדת מספור בתים .10

 בקשות להצטרפות לצוות שייבחן ויטפל בנושא. 2התקבלו רק  •

  הועד קורא שוב לציבור להתנדב לוועדה שתטפל בקידום הנושא. •

 

  



 
 
 
 

 

 

 טיפול במפגעי מגרש הכדורסל .11

  תבוצע פנייה נוספת לוועד אגודה בניסיון לטפל בנושא. •

 

 תעודת אחריות לעבודות איטום גג בית העם .12

  שנים. 10- הביצוע של איטום גג בית העם להתקבלה תעודת אחריות חתומה מקבלן  •

 

 צומת כרם מהר"ל 4כביש  .13

 .4ממה עדכן לגביי התהליך אותו הוא מבצע בהתנדבות בכל הנוגע לפתרון לכביש מס'  •

ממה הציג בפני אחראי פיתוח צפון ממשרד התחבורה את סוגיית צומת כרם מהר"ל ודיון  •
 בנוגע לפתרונות אופציונאליים לצומת.

 לופה המועדפת היא לבצע כיכר בצומת ולא רמזור שיעכב את התנועה.הובהר שהח •

היום המצב הוא שיש תקציב, יש אישור, יש חברת ביצוע והכל אושר. הנושא תקוע כיוון  •
 שכרגע אין מנהל פרויקט מטעם נתיבי ישראל (מע"צ).

פגישה  ממה הכין נייר עמדה מסודר ופנה למהנדס המועצה על מנת לגייס את המועצה לקיום •
 עם מנכ"ל נתיבי ישראל החדש בנושא, על מנת לקדם את הביצוע.

 4ממה מבקש להוציא מכתב למועצה מטעם הועד המקומי שלכל פגישה רשמית בנושא כביש  •
 יזומן נציג מטעם התושבים, כפי הנראה בקשה דומה תגיע גם מטעם עופר.

א, תיבחן האפשרות לקיום ייבחנו בהמשך חלופות נוספות לפעילויות לטובת קידום הנוש  •
 הפגנה מתוקשרת.

  ממה על עבודתו ופועלו לקידום הנושא.מר הועד מודה מקרב לב ל •

 

 עדכון בנושא הנהלת חשבונות .14

 התקיימה פגישה עם רואה החשבון של הועד לצורך בחינת מצב הנהלת החשבונות והגבייה. •

הסליקה בכרטיסי לרואה החשבון במסגרתה יבצע את עבודת ₪  500אושרה תוספת של  •

 אשראי, הדרכת מזכירת הועד ועזרה צמודה בניהול שוטף של הנהלת החשבונות.

 בקיץ ייבחן הנושא מחדש בנוגע להמשך ההתקשרות. •
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