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 החלטות:

  קיימא בר גינון בנושא נוף אדריכלית לרר דבי עם פגישה .1

 .דבי הציגה את עצמה, נתנה הסבר בנושא הגינון הבר קיימא 

  ושילוב גינון בר קיימא ביישוב כמו כרם מהר"ל.התקיים דיון בנוגע לאופן מימוש 

  הוחלט לבחון את העסקתה של דבי בסיוע למכרז הגינון החדש, ליווי הגנן שייבחר למספר חודשים ולאחר
 הבחינה תתייחס להעסקתה אל מול הצורך והיכולות התקציביות של הועד. מכן בחינת המשך העסקתה.

  במושב הגינון עבור חדש מכרז .2

  להמשיך עם תהליך המכרז, יחד עם זאת לרווח את מועדי ההגשה והמענים כך שתוך כדי התהליך הוחלט
 ייבחנו תהליכי העבודה מול הגנן הנוכחי תחת פיקוחו של יהודה בונה.

 וחצרן גינון תקציב .3

  הוחלט להגביל את עלות המכרז בהתאם ליכולות התקציביות של הועד, ובתוך התקציב הזה להכניס גם
 ת החצרן.את עלו

  קהילתית משתלה .4

  עופר מרגלית מציע לנסות להקים גינה קהילתית שתספק בנק של שתילים לכל דורש, ותאפשר הרחבת ידע
 גם לנוער.

 .עופר ייבחן את הנושא בשיתוף חברי ועדת חזות המושב 

 קהילה ת/מנהל לתפקיד ה/מחליף לחיפוש בנוגע התקדמות סטטוס עדכון .5

 מועמדים לתפקיד. קו"ח של 11 -הועד קיבל כ 

 מועמדים רלוונטיים לאחר סינון ראשוני. 6 -רואיינו סה"כ כ 

  מועמדות מובילות.  2בשלב הזה נשארו 

  ולאחר מכן תתקבל ההחלטה.במהלך שבוע הבא המועמדות לפגישה עם הועד 2הוחלט לזמן את , 

 ודיון ח"הדו הצגת(, 2016 מרץ עד) רבעוני ח"דו .6

 חברי הועד. התקבל הדו"ח הרבעוני לעיון 

 .דיון בנושא יבוצע בישיבת הועד הבאה 

  אגודה ועד מול הסכם בנושא עדכון .7

 .איתי דיווח שהנושא עדיין נמשך, עדיין ממשיכים למצוא פתרונות לגישור שיהיה מוסכם על שני הצדדים 

  



 
 

 

 

  4 כביש כיכר בנושא עדכון .8

  4נבחר משרד תכנון לטובת תכנון הפתרון לכביש. 

  מתוכננת פגישה עם נציגי משרד התכנון, בהשתתפות איתי וממה ליפשיץ במשרדי המועצה.בשבוע הבא 

  מחיר הצעות קבלת – הנוער בית סביבת תכנון בנושא עדכון .9

 ו שלוש הצעות מחיר לטובת תכנון האזור שמסביב לבית הנוער.התקבל 

 15,000מירב רוזן על סה"כ  אדריכלות נוף הזולה ביותר של משרדמחיר הצעת ה ₪. 

 .הוחלט לאשר את הצעת המחיר של מירב רוזן בהתאם לתנאי ההסכם 

  למושב בכניסה שלט הקמת בנושא מחיר הצעת אישור .10

  התקבלו מספר הצעות מחיר עבור קונסטרוקציה לשלט בכניסה למושב, הכולל מסגרת עם הכנה לתליית
 שילוט מתחלף.

  מאושרת לביצוע. ₪ 6,000ההצעה הזולה ביותר על סה"כ 

 מים מוני הפרדת בנושא דיון .11

 .הועד יעביר ליהודה תצ"א מודפסת של היישוב במטרה למפות את כל ברזי ומוני המים הציבוריים 

  התקדמות סטטוס עדכון – 2015 לשנת מאזן .12

  נמצא בטיפול של מזכירות ועד אגודה מול משרד רואה חשבון דרין. 2015נושא מאזן 

  שערים שירות חידוש .13

 .בחינת הנושא נמשכת, ממתינים לתוצאות הבדיקה באחריות אלחנן 

  במושב היתושים בעיית .14

 החמור ביותר באזור בית הכנסתישנן מספר נקודות במושב הסובלות מריבוי יתושים ,. 

 .נעשתה פנייה בנושא למועצה ממתינים להתייחסותם 

 רים, או כל ניקוז אחר שעלול להוות בית גידול התושבים מתבקשים להקפיד להימנע ממאגרי מים מיות
 ליתושים.

  עיסקי חשבון ל"לדוא החלפה+  רחבה מיילים תפוצת בנושא דיון .15

 .תיבדק האופציה לחשבון עיסקי של גוגל, ייבחנו האופציות לתשלום מול גוגל 

 


