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 כרם מהר"ל –ועד מקומי   

  5.1.16מיום  01/16 פרוטוקול ישיבה 

 

 05/01/2016: תאריך

 גיא לביא: איתי גיל, אלחנן שוורץ, יפעת לבקוביץ', חברי ועד נוכחים
 

 מזרחי: אפרת מנהלת קהילה

 עמיעד לפידות  חברי ועד חסרים:

 שני ספיר, אבשלום רדג'ינסקי, רותם חב' טופיק. :ניםמוזמ

 דליה בונה, יגאל ויינר, אייל רינות: יםצופ

 

 :על סדר היום

 .המקומי הועד מזכירת לתפקיד המועמדת ספיר שני עם פגישה .1

 .ינסקי'רדג אבשלום - משוטטים כלבים נושא .2

 .התוכנה הצגת -" נט כפר" - מטופיק רותם עם פגישה .3

  .2016 תקציב אישור .4

  .של המועצה נכסים סקר .5

 .עדכון מורשי חתימה ועד מקומי .6

 תוכנית עבודה דו שבועית ערן הגנן. .7

 :עדכונים .8

 גבעת שנה. 

 מבנה למזכירות זמנית. 

  שישי.פעילות דואר בימי 

 חדר מוסיקה, שיפוץ בית העם.-פרויקטים חדשים על הפרק 

 החלטות:

 עם שני פגישה .1

  .בוצעה היכרות ראשונית עם שני שנבחרה מבין המועמדות לתפקיד המזכירה 

 .הועד יעדכן את שני בנוגע למועד תחילת העבודה הרשמי עם סיום הקמת המזכירות החדשה 
 

 כלבים משוטטים .2

 ה לישיבת הועד הבאה.תהפגישה בנושא כלבים משוטטים נדח לבקשת אבשלום רדג'ינסקי 

  הנוהל והחוק בנוגע להצגת  (וטרינרית) סקורניקיש לזמן לישיבת הועד הבאה את רויטל
 משוחררים.\לכלבים משוטטים
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 פגישה עם חב' טופיק .3

  מושב.\רותם הציגה את תכנת טופיק, תוכנה העוסקת בכל סוגיות ניהול כפר 

  ,גבייה וניהול חשבונות.התוכנה כוללת גם ניהול לוגיסטי וגם ניהול תפעולי, לרבות חיובים 

 .הועד קיבל הצעת מחיר על התוכנה וישקול את רכישת התוכנה מול תוכנות דומות 
 

 תקציב .4

  .נדרש לעדכן את התקציב בהתאם למה שהוחלט בישיבה ולהעבירו עד סוף השבוע למועצה 
 

 נכסיםמדידות סקר  .5

 10/01/2016 -יופץ מכתב מהמועצה לתושבים בנוגע לסקר מדידות מבנים החל מה.  
 

 עדכון מורשי חתימה .6

   אושרה החלפת מורשי חתימה, אפרת מזרחי, יפעת לבקוביץ' ואיתי גיל יהיו מורשי החתימה
 שניים מהם בצירוף חותמת הועד המקומי מחייבת את הועד המקומי.  החדשים.

 
 תכנית עבודה גנן .7

   עמידה של הגנן בתכנית התקבלה תכנית העבודה של הגנן לשבועיים הקרובים, אפרת תוודא
 העבודה.

 
 עדכונים .8

  עדכון בנוגע לפרטים של השוטר הקהילתי.אפרת תוציא  –שוטר קהילתי 

 נדרש להמשיך לעקוב אחרי מימוש ההנחיות של משרד החקלאות. – גבעת שנה 

 בכוונת הועד להיכנס למבנה המזכירות החדש עד סוף שבוע הבא. – מבנה למזכירות זמנית 

  הפיילוט לפתיחת הדואר בימי שישי יימשך גם במהלך חודש  –שישי פעילות דואר בימי
 ינואר.

 בית העם נצבע מבפנים, חדר  – חדר מוסיקה, שיפוץ בית העם-פרויקטים חדשים על הפרק
 .המוסיקה עדיין בבחינה

  5,000בהמשך לצביעת בית העם אושרה צביעה פנימית בבית הכנסת בתקציב של עד ₪. 

 

 

 

 


