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 כרם מהר"ל –ועד מקומי 

 2016-23פרוטוקול ישיבה 

 

 03.01.2017: הישיבה תאריך

  , גיא לביאיפעת לבקוביץ'אלחנן שוורץ,  איתי גיל, : חברי ועד נוכחים
 

 לפידותעמיעד  חברי ועד חסרים:

 , אבשלום רדג'ינסקיעומר מוסט )יולי הפקות( מוזמנים:

 אביגיל אודרברג )מנהלת הקהילה(בעלי תפקידים: 

 

 :על סדר היום

 נושאים לדיון:

 פגישה עם נציג ההפקה. –צילומי סדרת טלוויזיה בכרם  מהר"ל  .1
 מוזמן אבשלום רדזינסקי. –כלבים משוטטים  .2
 ועדת דת. .3
 גיזום, חשמל לבית הכנסת. –הפרק דיון בהצעות מחיר על  .4
 מדרכות וכבישים ברחבי המושב. .5
 שמירה ביישוב. .6
 צוות צח"י. .7
 ספור בתים במושב.מ .8
 סגור. –הצגת דו"ח חייבים  .9

 עדכון.  –גינה קהילתית  .10
 עדכון. -פיתוח סביבת בית הנוער .11
 עדכון. -הנגשת בית העם  .12
 עדכון.  –שיפוץ המחסן  .13
 עדכון.  –הפחתת תעריפים מים  .14
 עדכון.  –דות חשמל בבית הכנסת עבו .15
 עדכון. –חדר מוסיקה  .16

 
 

 החלטות:

 פגישה עם נציג ההפקה –רם  מהר"ל צילומי סדרת טלוויזיה בכ .1
  עומר מוסט נציג חברת יולי אוגוסט הפקות הציג את התכנון הנבחן לצילומי הפקה טלוויזיונית של סדרה

 חדשה שמעוניינים לצלם במושב כרם מהר"ל.
  סדר גודל של חמישה ימי צילום בתוך המושב, הובהר לעומר שבמסגרת הצילומים יש לשמור על מדובר על

 הסדר הציבורי, ניקיון ולהימנע מלפגוע בשגרת החיים במושב.

 .הוועד מאשר תוך תיאום מלא בין המזכירות ובין ההפקה את הצילומים 
 .אתר הצילום עדיין נבחן ע"י גורמי ההפקה 



 
 

 

 מן אבשלום רדזינסקימוז –משוטטים כלבים  .2

 .אבשלום הציג את נושא הכלבים המשוטטים, בדגש על היות הנושא עבירה על החוק 
  אבשלום העלה בפני הוועד מספר פתרונות אופציונאליים בניסיון להעלות את המודעות ולמנוע את

 התופעה.

  קבוע.מזכירות המושב תפנה תכופות ללוכד הכלבים במטרה שיגיע לסיורים במושב על בסיס 
 .תתבצע שוב פנייה לווטרינר המועצה למתן תמיכה בנושא 

 
 ועדת דת .3

 .הגיעה פנייה של תושב להקמת וועדת דת במושב 

  ישנו וועד בית כנסת הכולל את אלחנן שוורץ ורובי פריד, כל מי שמעוניין להצטרף לוועד בית הכנסת מוזמן
 לפנות לאלחנן ולהצטרף לוועד.

 
 גיזום, חשמל לבית הכנסת – ל הפרקדיון בהצעות מחיר ע .4

  כרגע הצעת המחיר לא מאושרת, נדרש לבחון הצעות נוספות ואילו עצים נדרש לגזום. –גיזום 

  לפני  ₪ 5,400אושרה הצעת מחיר להחלפת לוח החשמל בבית הכנסת בסה"כ של  –חשמל לבית הכנסת
 .₪ 3,000הנל בכפוף לאישור תב"ר רב המועצה על סה"כ  –מע"מ 

 
 וכבישים ברחבי המושבמדרכות  .5

 .ביום חמישי הקרוב יתקיים סיור עם קבלן כבישים לתיקון בורות קיימים בכבישי המושב 
 

 שמירה ביישוב .6
 .לוועד יש שלוש הצעות מחיר עבור הכנסת חברת שמירה למושב 

  365שבעה ימים בשבוע  5:00עד  23:00הצעות המחיר כוללות שומר קבוע כולל רכב סיור, כל לילה משעה 
 יום בשנה.

  ההצעות הרלוונטיות, לקראת הפגישה יש לדאוג לרשימת החברות עם  2אביגיל תזמן לפגישה את
 ממליצים ותנאי התקשרות. 

 
 צוות צח"י .7

 .נדחה לישיבה הבאה 
 

 ספור בתים במושבמ .8

 ( היות והגיעו מספר פניות לוועד בנושא המספור הוחלט 22-2016בהמשך לפרוטוקול הישיבה הקודמת ,)
 לזמן תושבים לישיבת הוועד הבאה להשמיע את דברם.

 .תושבים שמעוניינים מוזמנים לפנות למזכירות הוועד המקומי 
 

 עדכון –גינה קהילתית  .9
 אין עדכון. 

 
 עדכון -פיתוח סביבת בית הנוער .10

 .הוצגה תכנית עקרונית של לנר לפיתוח סביבת בית הנוער, הועברו הערות ללנר ממתינים לתכנית מעודכנת 
 

 עדכון -הנגשת בית העם  .11
 .אין עדכון 

 
 עדכון –שיפוץ המחסן  .12

 .אין עדכון 
 



 
 

 

 עדכון –הפחתת תעריפים מים  .13

 .בוצעה התקנה של כל מחשבי ההשקיה 
 .תבוצע ביקורת על התקנת השעונים ע"י אלחנן שוורץ 
  הותקנו במקביל תתבצע פנייה לוועד אגודה לקבלת אישור שבכל שעוני המים השייכים לוועד המקומי

 מחשבי השקיה.
 

 עדכון –חדר מוסיקה  .14
 .לא התקבל אישור מהמועצה לרכוש את הציוד לחדר המוסיקה דרך תכנית החומש 

 .תיבחן דרך חלופית לרכישת הציוד 

 .שיפוץ החדר מתבצע כמתוכנן מתקציב החומש 
 
 
 


