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ועד מקומי – כרם מהר"ל
פרוטוקול ישיבה 2017-41
תאריך הישיבה20.02.18 :
חברי ועד נוכחים :איתי גיל ,יפעת לבקוביץ' ,גיא לביא ,אלחנן שוורץ ,עמיעד לפידות
חברי ועד חסרים:
מוזמנים :משפחת טירק ומשפחת קמינקא ,אייל גונן
בעלי תפקידים :אביגיל אודרברג (מנהלת הקהילה)
על סדר היום:
 .1כביש גישה רחוב החורשה – מוזמנים משפחות קמינקא וטירק.
 .2מחסן – דיון בנושא המתווה של המועצה.
 .3יער מאכל – החלטה בנוגע להתקדמות הפרויקט והיקפו.
 .4הנגשת שירותי בית הכנסת – מעבר על הצעות מחיר.
 .5מורשה חתימה – שינוי/הוספת מורשי חתימה של הוועד.
החלטות:
 .1כביש גישה רחוב החורשה – מוזמנים משפחות קמינקא וטירק


הוצגה בפני משפחות קמינקא וטירק התכנית המעודכנת לאחר הטמעת השינויים שביקשו בפגישה
הקודמת בנושא.



הוצגו בפניהם האופציות לפעולה במידה ועדיין קיימת התנגדות לביצוע הכביש החדש וסגירת הדרך.



לאחר שתתקבל תכנית המדידה ייבחנו מול יועצת התנועה:
 .iכניסה ויציאה של משאית מסוג סמיטריילר אל הרחוב החדש וממנו חזרה.
 .iiבנוסף תיבחן התקנת גדר שתחצוץ בין השטח של קמינקא ובין הדרך החדשה לאחר המדידה.

 .2מחסן – דיון בנושא המתווה של המועצה


נדחה לישיבה הבאה.

 .3יער מאכל – החלטה בנוגע להתקדמות הפרויקט והיקפו


הוועד המקומי מעוניין להקים פרויקט חדש הכולל הקמת יער מאכל שיתופי בשצ"פ הצמוד למכולת.



הכוונה היא לטעת עצי פרי ושיחי ירק לשימוש ולתחזוקת תושבי המושב ,פרויקט שיהווה עוד נדבך
קהילתי שיתופי של כלל התושבים.



המועצה התחייבה להעביר לטובת הפרויקט כ ,₪ 10,000 -ובמקביל נבחנות הצעות מחיר למימוש
הפרויקט.



בנוסף ,תבוצע פנייה של הוועד המקומי לוועד אגודה לקחת חלק בפרויקט הקהילתי ולבצע אותו בשיתוף
בין שני הוועדים.

 .4הנגשת שירותי בית הכנסת – מעבר על הצעות מחיר


הוכנה תכנית להנגשת שירותי בית הכנסת ובית העם.



התקבלה הצעת מחיר על הטיפול בשיפוץ באמצעות תקציב החומש.



מנהלת הקהילה תעביר  2הצעות מחיר נוספות לקבלת ההחלטה הסופית.

 .5מורשה חתימה – שינוי/הוספת מורשי חתימה של הוועד


יפעת לבקוביץ' הגישה את התפטרותה מהוועד המקומי.



חבר הוועד הבא ברשימה שיחליף את יפעת הוא אייל גונן.



הוועד מודה מקרב לב ליפעת לבקוביץ' על תפקידה והשקעתה הרבה למען קהילת כרם מהר"ל ,ומאחל
לאייל גונן בהצלחה בתפקיד.



אייל גונן יחליף את יפעת כמורשה חתימה של הוועד.

