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ועד מקומי – כרם מהר"ל
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תאריך הישיבה31.01.2017 :
חברי ועד נוכחים :עמיעד לפידות ,אלחנן שוורץ ,יפעת לבקוביץ' ,גיא לביא
חברי ועד חסרים :איתי גיל
מוזמנים :דוריס קיפר ,סיגל רז
צופים :אורן עוזרד
בעלי תפקידים :אביגיל אודרברג (מנהלת הקהילה)

על סדר היום:
נושאים לדיון:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

מספור בתים – מוזמנים תושבים בעלי עניין בנושא
מדרכות וכבישים ברחבי המושב
שמירה ביישוב
צוות צח"י
יעדים לשנת 2017
גינה קהילתית – עדכון
פיתוח סביבת בית הנוער -עדכון
הנגשת בית העם  -עדכון
שיפוץ המחסן – עדכון
הפחתת תעריפים מים – עדכון
עבודות חשמל בבית הכנסת – עדכון
חדר מוסיקה – עדכון

החלטות:
 .1מספור בתים – מוזמנים תושבים בעלי עניין בנושא
 הוועד הציג לפני הפורום את הרעיון מאחורי מספור הבתים ,בדגש על מספור וירטואלי ללא הכרח להתקין
סממן חיצוני.
 דוריס וסיגל הציגו את ההיסטוריה שעמדה מאחורי החלטת שמות הרחובות ,והרצון לשמור על הצביון
המושבי.
 הוועד יקיים דיון נוסף בנושא לאחר בחינה עם נציגי וועדת שמות הרחובות.
 .2מדרכות וכבישים ברחבי המושב
 בעיית הכבישים במושב הולכת ומחריפה ,זה בא לידי ביטוי בכמות הבורות ,ניתוקי ניקוזים ,שוחות ביוב
שבורות וכיוב'.




הוועד יפעל לתיקון הבורות והתקלות הקריטיות המידיות באמצעות אספלט קר.
במקביל תבוצע פנייה לוועד אגודה לבצע את שכבת ריבוד הכבישים הנוספת במושב כפי שנדרש מאז
הרחבת המושב.

 .3שמירה ביישוב
 התקבל אישור מהמחלקה המוניציפאלית של המועצה על תהליך בחירת קבלן השמירה באמצעות מכרז
זוטא ,הכולל שלוש הצעות מחיר.
 הוועד בוחן את טיוטת החוזה של קבלן השמירה שהיה הזול מבין שלוש הצעות המחיר.
 .4צוות צח"י
 דגן אוקו יו"ר צוות צח"י החדש ביצע חפיפה עם יוסי אביתר.
 דגן פועל לגיוס צוות צח"י ולהתחיל פגישות בשבועות הקרובים במטרה לגייס צוותי משנה לרפואה ,כיבוי,
ביטחון ,חירום וכיוב'.
 .5יעדים לשנת 2017
 נדחה לישיבה הבאה.
 .6גינה קהילתית – עדכון
 עדיין ממתינים להחלטה של משרד החקלאות בנוגע למימון הגינה הקהילתית.
 נדרש לבחון שוב מול המועצה את אחד השטחים המתוכננים לטובת הגינה הקהילתית.
 .7פיתוח סביבת בית הנוער -עדכון
 הנושא עדיין בתכנון של מתכנן הנוף.
 .8הנגשת בית העם – עדכון
 תבוצע פנייה לאריק מזרחי מהמחלקה המוניציפאלית במועצה בנוגע לאופן הנגשת בית העם.
 הנושא יטופל לאחר התייחסות שלו.
 .9שיפוץ המחסן – עדכון
 הנושא עדיין נמצא בסבב אישורים במועצה ,ממתינים למשמעויות.
 .10הפחתת תעריפים מים – עדכון
 יש לבדוק עם וועד אגודה את החרגת השעונים בבית העם ובית הכנסת משאר שעוני המים ולקדם את
הוזלת עלויות המים לגינון הציבורי.
 .11עבודות חשמל בבית הכנסת – עדכון
 התקבלה הצעת מחיר שלישית על מנת לקבל את התקציב במסגרת התב"ר.
 הצעת המחיר תיבחן ע"י אלחנן בפגישה מול החשמלאי ,ולאחר מכן תוזמן העבודה.
 .12חדר מוסיקה – עדכון
 אין חדש.

