 27ספטמבר 2016
ועד מקומי – כרם מהר"ל
פרוטוקול ישיבה

תאריך הישיבה27.09.2016 :
חברי ועד נוכחים :איתי גיל ,עמיעד לפידות ,אלחנן שוורץ ,גיא לביא
חברי ועד חסרים :יפעת לבקוביץ'
מוזמנים :אבשלום רדז'ינסקי ,עידו ויינר ,עזרא קמינקא.
בעלי תפקידים :אביגיל אודרברג (מנהלת הקהילה)
על סדר היום:
נושאים חדשים לדיון:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

כלבים משוטטים – מוזמן אבשלום רדזינסקי.
מגרש הכדורסל במושב – מוזמן עידו ויינר.
פיתוח סביבת בית הנוער – מוזמן עזרא קמינקא.
מסיבות במושב.
ניקיון המושב לקראת החגים.
הפחתת תעריפי מים בשטחים ציבוריים.
כיכר כביש -4עדכון.
עדכוני פרויקטים (סיום צביעת בית הכנסת ,סיום הסככה בבית העלמין ...הצללות)...
גידור שטחי מרעה – עדכון.
מכרז גינון חדש – עדכון.

החלטות:
 .1כלבים משוטטים – מוזמן אבשלום רדזינסקי
 אבשלום לא הגיע לישיבה ,הנושא נדחה לישיבה הבאה.
 .2מגרש הכדורסל במושב – מוזמן עידו ויינר
 עידו ויינר הציג שבמגרש הכדורגל קיימות  2בעיות:
 האחת גובה הגדר שמאחר והיא לא מספיק גבוהה הכדורים עפים מחוץ למגרש.
 השנייה קיר הפרדה שנבנה ע"י משפחת טירק ומהצד של המגרש לא בוצעה החלקה לקיר ,יש בו
מסמרים וגרדים שמהווים מפגע בטיחותי וגורמים להתפנצ'רות כדורים.
 הועד הציג לעידו שהתקבלה הצעת מחיר להגבהת הגדר אך היא גבוהה מאוד ולא ניתן לממש אותה בשלב
הזה ,הפתרון ואופן המימוש שלו ייבחן לקראת תקציב .2017
 בנוגע לקיר ההפרדה ,על אף שהקיר אינו באחריות הועד המקומי ,תבוצע בחינה של הצעת מחיר לעלות
טיוח הקיר וסידור הגדר.
 בנוסף תתבצע פנייה למשפחת בוימל בנוגע לניקיון הסברסים והצמחייה בצדו המזרחי של המגרש.

 .3פיתוח סביבת בית הנוער – מוזמן עזרא קמינקא
 הוצגה לקמינקא תכנית הפיתוח סביב בית הנוער ,לרבות קיר תמיכה ,פמפטרק והגינון הציבורי.
 סוכם שכשתהיה תכנית לקיר התמיכה המתוכנן ,תוצג התכנית שוב לקמינקא לתיאום הגבהים והכניסה
לשטח ואופן ביצוע הקיר.
 .4אירועים פרטיים במושב
 הוועד שוב קורא לתושבים להתחשב בסביבה ,בשכנים ומעל הכל לנהוג על פי חוק.
 במידה ותימשך המגמה של הפרעה לסביבה ייבצע הוועד פנייה למועצה לטיפול במפגעי הרעש והסביבה.
 .5ניקיון המושב לקראת החגים
 השבוע התקיים מבצע ניקיון ביוזמה של בני הנוער במושב .הוועד שולח תודות והוקרה לניב אשכנזי ולנדב
קיפר על היוזמה וניהול יום הניקיון המושבי.
 הוועד פונה לתושבים בעיקר לקראת החגים לשמור על המושב נקי ,מי שיש לו פסולת מתבקש לפנות אותה
לפינות הגזם ,מי שיש לו פסולת חריגה מתבקש לפנות למועצה ולתאם פינוי מיוחד.
 פני המושב הם פנינו ,בואו נשמור על ניקיונו.
 .6הפחתת תעריפי מים בשטחים ציבוריים
 בחינת רכש מחשבי ההשקיה ומיפוי הברזים הנדרשים לטיפול באחריות של אביגיל ואלחנן.
 אושר עקרונית סכום של  ₪ 3,500עבור רכש של שישה מחשבי השקיה ,אביגיל תעביר הצעות מחיר
לאישור חברי הוועד.
 אביגיל תפנה לדורלי (ועד אגודה) לביטול מספר שעונים שמופיעים ברשימה כיום כשעוני השקיה של גינון
ציבורי אך למעשה אינם פעילים או שאינם משמשים לגינון.
 .7כיכר כביש -4עדכון
 התקבל מכתב עדכון ממר ממה ליפשיץ אודות כביש .4
 המכתב לאחר תיאום עם ממה יופץ לתושבים.
 .8עדכוני פרויקטים (סיום צביעת בית הכנסת ,סיום הסככה בבית העלמין ,הצללות)
 בית הכנסת נצבע ושופץ לקראת החגים.
 סככת בית העלמין הסתיימה.
 נושא ההצללות יבוצע לקראת עונת הקיץ הבאה.
 .9גידור שטחי מרעה – עדכון
 הנושא בטיפול מול המועצה.
 .10מכרז גינון חדש – עדכון
 תחילת עבודת הגנן החדש ב.1/11/2016 -

