
 
 

 

 2016   ספטמבר   13  
 

 כרם מהר"ל –ועד מקומי 

 2016-17פרוטוקול ישיבה 

 

 13.09.2016: הישיבה תאריך

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

  חסרים:חברי ועד 

 , רון אדלשטיין.ידוביץ'נדב דו מוזמנים:

 אביגיל אודרברג )מנהלת הקהילה(בעלי תפקידים: 

 :צופים

 :על סדר היום

 נושאים חדשים לדיון:

 מוזמן נדב דוידוביץ.  –חוג כדורגל במושב  .1
 דיון והיערכות לקראת המפגש. - כנס תושבים .2
 בית העם ובית הכנסת, פמפטרק, גן ילדים חדש.  צביעת בית הכנסת, הנגשת - פרויקטים על הפרק .3
 הצללות גני שעשועים ובית הנוער. .4
 הגשת מועמדים יקיר חוף כרמל. .5
 .השתתפות הוועד המקומי בגידור המורדות המערביים של המושב למניעת שריפות .6
 שמירה ביישוב ופתיחת שער בסופ"ש. .7
 עדכון לגבי אחריות הועד המקומי. -ו-צהרון לילדי א .8
 עדכון.-גינון מכרז .9

 עדכון.–הפחתת תעריפי מים בשטחים ציבוריים  .10
 עדכון.-.פרגולה בבית העלמין .11
 עדכון.-4כיכר כביש  .12

 
 

 החלטות:

 חוג כדורגל במושב .1
 ביישובים.וכדורסל רכז מירב מעוניין לפתוח שלוחות של חוגי כדורגל מנדב מציג ש 
 '( 13:00( ושישי )16:00שלישי )ג', כשהפעילות מתוכננת לימי -הפעילות מתוכננת לגילאי א 

 לילד. ₪ 120בעלות של 
  ילדים. 12מינימום לפתיחת הקבוצה עומד על 
 .האחריות הבלעדית על החוג תהיה של מרכז מיר"ב 

 .הוועד מברך על היוזמה ומאמין שיש לקדם חוגים במושב 
 .נדב יעביר לוועד פרסום בנושא להפצה לתושבים 

 
  



 
 

 

 כנס תושבים .2

 טובת המצגת לתושבים.נאספים נתונים ל 
 .הוועד קורא לכמה שיותר תושבים לקחת חלק בכנס, ובהרמת הכוסית לקראת השנה החדשה 

 
 בית הכנסת, פמפטרק, גן ילדים חדשצביעת בית הכנסת, הנגשת בית העם ו - פרויקטים על הפרק .3

  מתקציב החומש. ₪ 10,000אושרה הצעת מחיר בסה"כ  –צביעת בית הכנסת 
 החומר הועבר לאלי הירש להתייחסות. –בית העם ובית הכנסת  הנגשת 
  אין התקדמות כרגע, ממתינים לאישור מהמועצה, שתהיה מנהלת הפרויקט. –פמפטרק 

  התקיים סיור עם אדריכל המועצה, הנושא בבחינה ואישור במועצה. –החדש גן הילדים 
  הגיע לישיבה במטרה להבין מה הפרויקטים המתוכננים בסמוך שגר בסמיכות לבית העם, רון אדלשטיין

 לבית העם, הוסבר לו על פרויקט הנגשת בית העם ובית הכנסת והתכנון לגן הילדים העתידים.
 תכניות הן יועברו אליו לידיעה  יהיוהובהר לרון שכרגע אין תכניות והכל עדיין בגדר רעיון, וכש

 ן ושותף טבעי לפרויקט המתוכנן.והתייחסות, מתוך כוונה לראות בו שכ
 

 הצללות גני שעשועים ובית הנוער .4
 .הצללת בית הנוער תבוצע מתקציב בית הנוער )תב"ר( מהמועצה 

 הצילייה שנקרעה תוחלף לקראת הקיץ הבא, הוועד יפנה לקבלנים לתיקון הסככה הצללת גן השעשועים ,
 .הקיימת

 
 הגשת מועמדים יקיר חוף כרמל .5

 להמלצה על ממה ליפשיץ כמועמד ליקיר חוף הכרמל.וועד קיבל בקשה ה 
 .הוועד יוציא מכתב המלצה למועצה למועמדותו של ממה 

 .בדיון על נושא זה, חבר הועד עמיעד לפידות, לא נכח בישיבה 
 

 השתתפות הוועד המקומי בגידור המורדות המערביים של המושב למניעת שריפות .6
  בגידור המורדות המערביים של  ₪ 5,000נתקבלה בקשה מקק"ל שהוועד המקומי ישתתף בעלות של

 המושב.

 ייבחן את הנושא מול קב"ט המועצה לבחינת הנושא התקציבי. הוועד 
 

 שמירה ביישוב ופתיחת שער בסופ"ש .7

 .מאז הוחלפו המודמים בשערים, התוכנה החדשה לא מאפשרת סגירה אוטומטית של השער בסוף השבוע 

 .פתרון לסגירת השער ייבחן על ידי הוועד ויטופל בהקדם האפשרי 
 

 י אחריות הועד המקומילגבעדכון  -ו-צהרון לילדי א .8
  ילדים על בסיס קבוע. 11בצהרון רשומים 
 .יצא מכתב להורי הצהרון שמסביר שהוועד המקומי אינו אחראי על הצהרון 

  ההתקשרות של ההורים עם הצהרון ומנהליו הינה על בסיס מסחרי לכל דבר ועניין, וכי לוועד המקומי אין
 בצהרון ולפעילויות המתרחשות בו. כל קשר ניהולי לצהרון או כל אחריות למתנהל

 
 עדכון-מכרז גינון .9

 .ועדת בחינת המכרז בדקה את ההצעות של ארבעת המציעים 
  תולי אחזקות הייתה החברה שעמדה בכל דרישות המכרז ותנאי הסף, נבדקו גם מספר ממליצים בנוכחות

 הועדה שהתכנסה.

 ט סופית אם הוא יופעל או לא.נקבעה פגישה עם תולי אחזקות, למטרת היכרות שלאחריה יוחל 
 

 פחתת תעריפי מים בשטחים ציבורייםה .10
 .התקיים סיור לבחינת ברזי ההשקיה במושב 



 
 

 

   מסקנה עיקרית מהסיור הוא שקוצבי מים לא יהוו פתרון מספיק טוב לשיפור וייעול ההשקיה, כפי הנראה
 הפתרון הוא מחשבי השקיה.

 שקיה, הוועד ייבחן הצעות מחיר לכמות המחשבים הועברה רשימה של ברזים שחסרים להם מחשבי ה
 הנדרשים.

 
 פרגולה בבית העלמין .11

  מאת מסגר. ₪ 6,000התקבלה הצעת מחיר בסה"כ של 

 .הוועד מאשר את הצעת המחיר במסגרת תכנית החומש, הנושא יטופל מול המועצה 
 

 4כיכר כביש  .12
 .בשבוע הבא יש פגישה של מהנדס המועצה במנהלת של נת"י 

  ליפשיץ, נציג כרם מהר"ל ועופר לנושא יגיע לפגישה.ממה 


