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ועד מקומי – כרם מהר"ל
פרוטוקול ישיבה 08-2016

תאריך18/04/16 :
חברי ועד נוכחים :איתי גיל ,יפעת לבקוביץ' ,עמיעד לפידות ,גיא לביא
מזכירת הועד :שני ספיר
חברי ועד חסרים :אלחנן שוורץ
מוזמנים:
צופים :דליה בונה

על סדר היום:
 .1סטטוס בנוגע לחיפוש מחליף/ה לתפקיד מנהל/ת קהילה.
 .2תלונות תושבים בנושא גינון.
 .3מלכודות לתפיסת זבוב הפירות הים תיכוני.
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

עדכון סטטוס פרויקט איטום גג בית הכנסת.
דיון בנושא הסכם גישור בנוגע למחסן מול ועד האגודה.
סטטוס פעילות בנושא הוזלת תעריפי הגינון (התקנת שעון בבית העם).
קול קורא למתנדבים לוועדת מספור בתים.
מיפוי ניצולי שואה במושב.
החלפת גופי תאורה בכניסה למושב.
דיון בנושא לוגו מחודש למעטפות הועד.

החלטות:
 .1סטטוס בנוגע לחיפוש מחליף/ה לתפקיד מנהל/ת קהילה.


הגיעו סדר גודל של  10קורות חיים לתפקיד מנהל\ת קהילה.



תבוצע במהלך השבוע בחינה של קורות החיים ע"י חברי הוועד וועדת האיתור ,מתוכם
ייבחרו  3-4מועמדים\ות ויוזמנו לראיון.



כל מועמד יידרש להציג מכתבי המלצה בראיון אליו יוזמן.

 .2תלונות תושבים בנושא הגינון


הובהרו כלל תלונות התושבים ביחס לגנן.



הנושא ייבחן ע"י הועד המקומי בשיתוף ועדת חזות המושב ,מסקנות יפורסמו בהמשך.

 .3מלכודות לתפיסת זבוב הפירות הים תיכוני.


לאחר סבב חלוקת מלכודות לתפיסת זבוב הפירות הים תיכוני נותרו מלכודות שטרם חולקו
לתושבים.



יפורסם מועד לתושבים להגיע לאסוף מלכודות מבית הוועד.

 .4עדכון סטטוס פרויקט איטום גג בית הכנסת


מתברר שבהצעת המחיר שיצאה מול המועצה נפלה טעות בכתב הכמויות.



הנושא יטופל מול המועצה לקבלת הצעת מחיר מתוקנת של קבלן האיטום.



יחד עם זאת-עבודות לאיטום גג בית הכנסת יושלמו השבוע במסגרת תכנית החומש.

 .5הסכם הגישור מול ועד אגודה בנושא המחסן


התקבלה טיוטה להסכם גישור מול ועד אגודה.



הועד המקומי סיכם מתוך טיוטת הגישור נספח הכולל את כל החזרי הכספים אותם נדרש
הועד המקומי לשלם לוועד האגודה בפריסה ל 6-שנים קדימה ,מסודר עפ"י אבני דרך.



הוועד המקומי מבקש להוסיף את הנספח לטיוטת הגישור.



הוועד המקומי מאשר את הטיוטה של הגישור בכפוף למספר תיקונים קלים ,וימשיך
במאמציו להגיע לכלל הסכם עם וועד אגודה.

 .6סטטוס פעילות בנושא הוזלת תעריפי הגינון (התקנת שעון בבית העם)


הנושא יטופל עם העסקת מנהל\ת קהילה חדשים.

 .7קול קורא למתנדבים לוועדת מספור בתים


הוחלט לבצע בדיקה מול  WAZEלמספור וירטואלי של הבתים במושב.

 .8מיפוי ניצולי שואה במושב


לקראת יום השואה הוחלט לבצע מיפוי של כל ניצולי השואה החיים במושב.



יבוצע באחריות יפעת לבקוביץ' ושני ספיר.

 .9החלפת גופי תאורה בכניסה למושב


אושרה הצעת מחיר של ג.ה.ג טכנולוגיות להחלפת גופי התאורה בכניסה למושב.

 .10דיון בנושא לוגו מחודש הועד


אושר הלוגו למסמכי ומעטפות הועד המקומי.

 .11הועד המקומי מברך את משפחת שוורץ ,אלחנן ותמר להולדת בנם.

