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 החלטות:

 דמי שמירה .1
  לחיוב  2015בהתאם לבקשת המועצה לבחינת תעריפי השמירה במושב, ובהתאם לתיקון החוק משנת

 אגרת שמירה עפ"י מטר מרובע, התקיים דיון בנושא.
  אגרת השמירה תיגבה עפ"י מטר מרובע בהתאם לתשלום הארנונה ולא עפ"י  2017הוחלט שהחל משנת

 משק בית.

  לשנה ₪ 4.35יהיה  2017תעריף השמירה למ"ר החל משנת. 
 חברת שמירה, הקמת ותחזוקת \בהתאם יכין הוועד המקומי תכנית שמירה מסודרת, הכוללת שכר שומר

שערים, תחזוקת מצלמות וכיוב'. התכנית תועבר למועצה להסדרת הנושא בפקודת העיריות החלה גם על 
 המועצה האזורית חוף הכרמל.

 
 2017תקציב  .2

  על סה"כ 2017בהתאם להנחיית משרד הפנים והמועצה האזורית חוף הכרמל אושר צו המיסים לשנת ,
 למטר מרובע. ₪ 20.04

  לטובת התקציב תוקדש 2017לקראת שנת התקציב הבאה נדרש לשבת על תכנון התקציב השנתי לשנת .
 ישיבה ייעודית.

 
 



 
 

 

 מועדון הוותיקים במושב יוצא לדרך .3

 21/11/2016 -ים יוצא לדרך החל מהמועדון הוותיק. 
  מועדון הוותיקים, יתקיים פעמיים בשבוע בבית הנוער )בחדר הבוגרת( פעמיים בשבוע וזאת עד למציאת

 מיקום קבע למועדון.

  בשלב ראשון נפתח חוג ברידג' )מוזמנים גם תושבים ותיקים צעירים( פרטים הועברו לתושבים במייל
 ית ע"י הועד המקומי והשאר ע"י הנרשמים.נפרד. עלות החוג משולמת חלק

 .בשבוע הבא מתכנסת הוועדה שאחראית על מועדון הוותיקים לבחינת הפעלת המועדון בהמשך 
 

 קריסת חומה ברחוב הזית .4
 .החומה ברחוב הזית תטופל במסגרת עבודות הקמת הקיר התומך שמתוכנן בפיתוח שטח בית הנוער 

 
 גני השעשועיםביקורת שוטפת של  .5

  לטפל בליקויים שהתקבלו בדו"חות הבדיקה שהתקבלו ע"י יועץ הבטיחות.יש 
 

 מדרכות ברחבי המושב .6
 .התקבלו תלונות מתושבים בנושא מחסור במדרכות, או מדרכות שלא תקינות 

 דבר בנושא. ,בנוגע לחוסר במדרכות, לוועד המקומי אין יכולת לעשות בשלב הזה 
 תבוצע בדיקה של הליקויים וייבחנו פתרונות אופציונאליים. בנוגע לליקויים או מדרכות לא תקינות 

 
 עדכון – הנוערפיתוח סביבת בית  .7

 .היום החלה בניית הפמפטרק מאחוריי בית הנוער 
 .במקביל ממשיכים את תכנון הפיתוח באזור כולל קיר הפרדה תומך, ופיתוח גינון אזור בית הנוער 

 
 גינה קהילתית .8

 א להקמת גינון קהילתי ברשויות מקומיות וזאת בהשתתפות כספית של משרד החקלאות הוציא קול קור
 משרד החקלאות והרשות המקומית.

  הוועד המקומי כרם מהר"ל הוא הוועד היחיד במועצה אזורית חוף הכרמל שהרים את הכפפה והכין
 תכנית להקמת גינה קהילתית בכרם מהר"ל.

  וממנה הועברה למשרד החקלאות.התכנית עברה את אישור המועצה האזורית חוף הכרמל 
 מהתקציב של הגינה  20% -במידה והתכנית תאושר ע"י משרד החקלאות יתחייב הוועד המקומי לממן כ

 הקהילתית.
 
 
 


