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 החלטות:

 מבנה גן הילדים שמתפנה .1
 .נדחה לישיבה הבאה 
  הוועד קורא לתושבים לשלוח במייל חוזר למזכירות הצעות בנוגע לשימוש העתידי במבנה גן הילדים

 שמתפנה.
 

 הצעות מחיר בנושא תאורה .2
  התאורה הישנה בכיכר המחלבה.נבחנו שתי הצעות מחיר לתיקוני עמודי תאורה ולהחלפת פנסי 

 .הצעות המחיר נבחנו ע"י הוועד ולא אושרו, יש לבחון את תכולות העבודה בשנית מול הקבלן 
 .הצעות המחיר ייבחנו מחדש לאחר תיקון תכולות העבודה 

 .נדרשת הצעת מחיר נוספת לתוספת פנסי תאורה בצומת הרחובות השדה והשמורה 

  התאורה בקצה רחוב החאן בפינת רחוב השמורה.בנוסף נדרש להנמיך את עוצמת 
 

 הצעות מחיר בנושא גינון .3
 .הסתיימו שתילות בכיכר המחלבה ובאזור גני המשחקים 
  כולל מע"מ. ₪ 1,700אושרה ע"י הוועד הצעת מחיר לשתילות בכיכר הכניסה למושב בסה"כ 



 
 

 

  חזות המושב להתייחסות.תכולת הצמחייה תואמה מול יועצת הגינון בר הקיימא, ותועבר גם לוועדת 
 

 היערכות לראש השנה .4
 .הוועד מאשר מתן תלושי שי לעובדים השכירים של הוועד 
 19.09.17-בתאריך ה הוועד בוחן אופציה לקיים הרמת כוסית מושבית לשנה החדשה במסגרת יום הילד. 

 .הוועד מאשר מתן תשורה לקשישים במושב ע"י בני הנוער במושב 
  והגברת מאמץ על ניקיון המושב לפני כניסת החג.גינון הכיכר בכניסה 

 לדאוג לפינוי האשפה שלהם בחצרות הבתים  הוועד מבקש מכל התושבים שמתכננים מבצעי ניקיון אישיים
 ולא לפנות אשפת בניין או גרוטאות לרחוב לפני החג.  

 
 "חושבים קהילה בכרם" .5

  בין ותיקים חברתיים קהילתיים ביישובהוקמה קבוצה של תושבים מתנדבים שמטרתם קידום נושאים ,
 .לחדשים, בין מבוגרים לצעירים, בין דתיים לחילוניים וכיוב'

  שייתן סיוע והמלצות לקידום מטרות הצוות.הועדה שהוקמה מבקשת לקיים פגישה עם יועץ קהילה 
 ת לקבלה ראש הצוות יעביר הצעת מחיר לוועד לאישור, ובנוסף יעביר את הנושאים והיעדים של הצוו

 .עם היועץ כתוצאה מהפגישות המתוכננות
 

 ארונות חשמל בית הנוער .6
  לאחרונה קיימת תופעה שהנוער בבית הנוער פורץ את ארונות החשמל של בית הנוער ומשחקים עם בקרי

 התאורה של תאורת בית הנוער והפמפטרק.

 הוועדובית הנוער דולקות לילה שלם, מהוות הפרעה לסביבה ולתושבים  מכך תאורת הפמפטרק כתוצאה 
מבקש מההורים לבני הנוער במושב להסביר ולמנוע את המעשים הללו מתוך התחשבות בסביבה 

 ובתושבים, האזור מצולם ובמידה והנושא יימשך ינקטו הליכים נגד מעשים מהסוג הזה. 
 

 עדכון –שמירה ביישוב  .7
 שות לאופן ביצוע השמירה והועברו לחברת השמירה.נכתבו הנחיות חד 

 .כל הדרישות וההנחיות התקבלו ע"י חברת השמירה ויישומו החל מהיום 
 

 עדכון –גן ילדים חדש  .8
  מתקיימת פעילות שוטפת מול המועצה במטרה לקדם ולהביא לסיום עבודות הבנייה והפיתוח בסביבת

 הגן.
 


