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ועד מקומי – כרם מהר"ל
פרוטוקול ישיבה 10-2016

תאריך הישיבה25/05/16 :
חברי ועד נוכחים :איתי גיל ,יפעת לבקוביץ' ,עמיעד לפידות ,אלחנן שוורץ ,גיא לביא
חברי ועד חסרים :אין
מוזמנים :אין
צופים :אין

על סדר היום:
 .1עדכון סטטוס התקדמות בנוגע לחיפוש מחליף/ה לתפקיד מנהל/ת קהילה.
 .2עדכון סטטוס התקדמות בנוגע למכרז חדש עבור גינון המושב ,ריסוס ,וכ"ו.
 .3גינון בר קיימא.
 .4עדכונים בנוגע לנושא הגישור מול ועד האגודה בנושא המחסן.
 .5מאזן לשנת  – 2015עדכון סטטוס התקדמות.
 .6עדכון סטטוס התקדמות בנושא כביש  4כיכר צומת כניסה למושב.
 .7עדכון סטטוס הטמעת תכנת מנג'ר.
 .8חידוש שירות שערים מושב ( 3שערים).
 .9חשבונות חברת חשמל.

החלטות:
 .1חיפוש מחליף/ה לתפקיד מנהל/ת קהילה


בוצע סינון ראשוני למועמדים שהגישו קו"ח למשרה.



לשבוע הבא זומנו כ 4 -מועמדים לראיונות עם חברי הועד במטרה למצוא מנהל\ת קהילה חדש\ה.

 .2מכרז חדש עבור גינון המושב


נכתב מכרז טכני לגינון עבור המושב – מסמך מפורט הכולל את כל הדרישות והסטנדרטים בהם נדרש
לעמוד מי שיתמודד על המכרז.



בשלב הבא ייכתב המסמך המנהלתי למכרז ולאחר מכן יופץ המכרז להתמודדות.

 .3גינון בר קיימא


עמיעד ייזמן את דבי לרר ,מומחית לגינון בר קיימא לפגישה עם הועד ונציגי ועדת חזות המושב במטרה
ללמוד על הנושא ולבחון את התאמתו למושב.

 .4גישור מול ועד האגודה בנושא המחסן


אין עדכון בנושא ,הוועדים ממתינים לסיום עריכת המסמך לחתימה ע"י משרד עורך הדין שסייע בהליך
הגישור.

 .5מאזן לשנת 2015


מחר תערך פגישה עם ועד אגודה בנוגע למאזן השנתי לשנת  2015במטרה לקדם את הכנת המאזן מול
משרד רואה החשבון של האגודה (כחלק מהשירות שניתן עד סוף שנת .)2015

 .6כביש  4כיכר צומת כניסה למושב


הועבר מכתב למועצה בנוגע לנציג הישובים עופר וכרם מהר"ל לפגישות בנושא ,טרם התקבלה תגובת
המועצה.

 .7הטמעת תכנת מנג'ר


נקבעה פגישה עם צוות הטמעה של התוכנה במטרה לבחון את היכולות הנוספות של התוכנה.



הוחלט לדחות את הפגישה עד לקליטת מנהל\ת הקהילה.

 .8חידוש שירות שערי המושב


חידוש שירות השערים נמצא בתהליך בחינה של הצעות מחיר מול מספר חברות.



לאחר קבלת הצעות מחיר תיבחר החברה שתיתן את השירות.

 .9חשבונות חברת חשמל


עמיעד ייבצע בחינה מול שני בנוגע לכל חשבונות החשמל במטרה לבחון את ההוצאות בנושא תאורת
הרחוב ,לזהות את השעונים של כל האזורים ולנתח את חשבונות החשמל של המושב.

 .10עדכונים נוספים:


חדר מוסיקה
 נבחנת הקמת חדר המוסיקה ,התקיימה פגישה עם יועץ מומחה לנושא בהתנדבות.
 הועבר מפרט טכני לטובת הקמת חדר המוסיקה ,ממתינים לקבלת הצעות מחיר.
 הועברה דרישה להצעות מחיר מחברות עבור בידוד המקלט מבחינה בינויית (בידוד אקוסטי),
ממתינים לקבלת הצעות מחיר.



קייטנת ילדי האדמה
 הועד קיבל בקשה מפלג לקיים שוב קייטנה בחודשי הקיץ בבית העם ,הנושא נבחן ברמה
התקציבית.
 יפעת מטפלת בנושא מול פלג.



שלט כניסה למושב
 נבחנות הצעות מחיר לקונסטרוקציה של שלט הודעות בכניסה למושב.



רשת צל בגינת המשחקים
 בתאריך  26/5מגיע קבלן רשתות צל לבחון את הנזק ולהעביר הצעת מחיר לתיקון הרשת.

