
 

 

 
 

 
 

 2018 מאי 29
  

 כרם מהר"ל –ועד מקומי 
 46-2018פרוטוקול ישיבה 

 
 

 29.05.2018: הישיבה תאריך
 

  , עמיעד לפידות, אלחנן שוורץגיא לביא, אייל גונןאיתי גיל, : חברי ועד נוכחים
 

  חברי ועד חסרים:
 

 אביגיל אודרברג )מנהלת הקהילה(בעלי תפקידים: 
 
 

 :על סדר היום
 

 עדכון סטטוס וקביעת מועד לפתיחת המועדון. –שיפוץ מועדון ותיקים  .1

 אישור הצעת מחיר. –שלט כניסה כביש גישה  .2

 תכנית חומש –סטטוס פרויקטים  .3

  עדכון. –כביש גישה רחוב החורשה 

  דיון והחלטות להמשך. –מדרכה ברחוב מעלה הכפר 

 .מתקן חדש גן שעשועים קטן 

 .שירותי בית העם 

 .פיתוח אזור בית העם 

 דיון. –חזור פינת מ .4

 עמיעד לפידות. –סיום תפקיד חבר ועד  .5

 כנס תושבים. .6

 
 החלטות:

  

 טטוס וקביעת מועד לפתיחת המועדוןעדכון ס –שיפוץ מועדון ותיקים  .1

  אינסטלציה, צבע, חשמל וכו'. –הסתיימו עבודות השיפוץ 

 .בוצע רכש לריהוט חדש עבור המועדון 

  הציבור מוזמן.17:00בשעה  12/6/18 – םהוותיקינקבע תאריך לפתיחה חגיגית של מועדון , 

  

 אישור הצעת מחיר –שלט כניסה כביש גישה  .2

 .נבדקה הצעת מחיר להחלפת השלט בכביש הגישה למושב 

  מאושרת.הצעת המחיר שהתקבלה לא 

 .תועבר פנייה למועצה לבחון חידוש השלט 

 .חידוש שלטים ברחבי מושב, אושרה הצעת מחיר לחידוש שלושה שלטים במושב 

 



 

 

 
 
 
 
 

 תכנית חומש –סטטוס פרויקטים  .3

  עדכון –כביש גישה רחוב החורשה 

i. .תועבר הצעת מחיר מתוקנת מהאדריכלית הכוללת שלבי תכנון 

ii.  לסיים תכנון עד סוף הקדנציה הנוכחית של הועד.יבוצע קידום התכנון בשאיפה 

  דיון והחלטות להמשך –מדרכה ברחוב מעלה הכפר 

i. .התקבלה תכנית מדידה של רחוב מעלה הכפר 

ii. .יש מספר חריגות במדידה שנדרשות לבחינה על מנת שניתן יהיה לבנות את המדרכה  

iii. .הוועד ממשיך לקדם את הנושא ולבחון פתרונות לחריגות 

 גן שעשועים קטן מתקן חדש 

i. .השבוע המתקן החדש מתוכנן לעבור אישור בוועדת קניות במועצה 

ii. .לאחר אישור המועצה תצא הזמנה לביצוע הפרויקט במסגרת תקציבי החומש 

 שירותי בית העם 

i. בית הכנסת נמצא לקראת סיום.\שיפוץ השירותים בבית העם 

ii. .בשבוע הבא ייפתחו השירותים לשימוש 

 פיתוח אזור בית העם 

i. .נמשך קידום התכנון מול מתכנן הנוף 

 

 דיון –חזור פינת מ .4

 התקיימה פגישה במועצה בנושא.הועברה תלונה למועצה בנושא הטיפול בפינת המחזור , 

 .בשבוע הבא מתוכננת פגישה עם משה אלעזרא בפינת המחזור על מנת לבחון את אופן התפעול שלה 

 

 עמיעד לפידות –סיום תפקיד חבר ועד  .5

 חודש יוני מסיים עמיעד לפידות את תפקידו בוועד המקומי. לקראת סוף 

  עמיעד ומשפחתו מעתיקים זמנית את מקום מגוריהם והוועד מאחל להם הצלחה רבה בהמשך, ומחכה

 לשובם למושב בהקדם.

 

 כנס תושבים .6

 כוסית , ייערך כנס תושבים לסיכום קדנציה של הוועד הנוכחי והרמת (4/9/2018) לקראת תחילת ספטמבר

 לראש השנה.


