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  13 ספטמבר 12 -מתאריך היכום  ישיבה ועד ס

  )17(ישיבה מספר 

  נוכחים:

  משה תמם, מיכה דוד, יואב קליימןבן חור יצחק, והבה,  רונן מרסיאנו, יוסי

  חסר: מיקי פינטו.

  
  יו"ר ועד היישוב –רונן מרסיאנו 

  הכנסת פועלות ניקיון לבתים.הועלתה בקשה לבדיקת גובה התשלום הנדרש עבור  -  פועלות נקיון
  לישיבת הועד הבאה יופק דוח כספי בגין הכנסת פועלים ויבוצע תחשיב. -מיכה 

  
ח') -היות וכמות התלמידים שלומדים במודיעין ושאינם זכאים להסעה (תלמידי כיתות ז' – הסעות לתיכונים

מול המועצה ובשיתוף ההורים. גדל ישנה בעיה להסיע את כולם ע"ב מערך ההסעות הקיים. הנושא בטיפול 
  כרגע למרביתם נמצא פתרון אך הוא הינו מושלם ואינו כולל את כולם.

  
מקומות.  7בהתאם להחלטה כל הרכבים הינם של  –מיקי העביר מגוון הצעות לרכישת רכב  – רכישת רכב

  המדריכים.ההחלטה יש לבחון רכבים מסוג ברלינגו וכן לבחון עלות העמדת רכב הסעות לטובת הסעת 
  

הועברה  –השנה, לאור כמות החוגים הגדולה שפועלת ביישוב הוחלט על הפקת חוברת חוגים  – חוברת חוגים
₪  120 -ו A5לעמוד ₪  200עלות פרסום  –הצעה לכל מפעילי החוגים וכן לבעלי העסקים ביישוב לפרסם בה 

  למחצית עמוד.  החוברת תחולק לפני החג בתיבות הדואר.
  

לחודש יתקיים סיור של עוזר שר הבטחון בבנימין, כחלק מהסיור  15 -ב –ר הבטחון, גלעד אלטמן סיור ע.ש
  יגיע גלעד לנעלה על מנת לבחון את סוגיית גריעת השטחים והקו הכחול של היישוב.

  
לפיה בכל קצה רחוב ללא מוצא (יהלום, הועברה חוות דעת  של יועץ כבישים  – "פטישים" בסוף רחובצביעת 

ופז, ברקת) יש לצבוע את האבן שפה של קצה הרחוב באדום לבן היות וה"פטיש" אינו מיועד לחניה אלא ט
  לביצוע סיבוב פרסה לחונים ברחוב.

  
  בסבב הבא של צביעת הכבישים תבוצע צביעה.החלטה: 

  
  

ד אך ללא , כעקרון תושבים רשאים להגיע לישיבות ועע הליך המקובל על כולםומציע לקב – השתתפות תושבים
זכות השתתפות (ניתן להכריז על חלק מישיבה כסגורה בפני קהל). הנהל כיום הינו שכל מי שמבקש להגיע 

  נושאים. 3לישיבה עליו להעביר את הנושאים מראש כאשר ניתן להעלות עד 
  

  דקות. 20ולמשך  21:00החלטה: הנהל מקובל, יש להוסיף כי זמן ההגעה יהיה 
  
  

  יו"ר תחום נוער –משה תמם 
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עבודות הפיתוח בעיצומן, מאחר והוחלט על מספר שינויים במהלך העבודות (הארכת  -  פיתוח סביבת מועדון
מעבר למחיר שנקבע וללא התוספת ₪  20,000 -כביש גישה, שינוי תוואי שביל נגישות וכד') נדרשת תוספת של כ
יש לדרוש מהקבלן  לאחר גמר עבודות הפיתוח.עבור הגדלת הבמה. ההזמנה של הדשא הסינטטי תתבצע רק 

  המבצע אריחי קרמיקה עודפים.
  

  ראש שבט הצופים –יוסי והבה 

 78ילדים, הרישום יחל לאחר סוכות (בשנה החלפת נרשמו  100 -עד כה הגיעו לפעילות כ -  פתיחת שנה
שובית שתרכז מגוון חניכים), מספר החניכים משכבה ח' הכפיל את עצמו. בחוה"מ סוכות תוקם סוכה יי
  פעילויות לנוער ולקהילה ויופקו ע"י השבט וע"י הנוער בליווי של טל בן דור וויקי דבורקין.

  כוננות מפקד כיתת –מיכה דוד 

חברים + רבש"צ. כל החברים לוקחים חלק פעיל ומשתתפים בתרגולות  10כיתת הכוננות מונה  -  כיתת כוננות
יריב רייס מעוניין לסייע בהקמת . חות באגרת שמירה ויש תאימות מלאה נבדק נושא ההנ – ובהקפצות הכיתה

  צוות רפואי ליישוב.

  , מבורך! לאחר הקמת הצוות יירכש אבזור בהתאם (תיקי מע"ר וכד') רונן

משרד עו"ד שאיתו עובד היישוב בשנים האחרונות ביקש להעלות את  – העלאת שכ"ט משרד עו"ד גהוורי
מחיר משני משרדים נוספים שאיתם עובדים יישובים במועצה ושלהם התמחויות  התשלום. התקבלו הצעות

רלוונטיות. לאור ההכרות של גהוורי את היישוב והיות ויש תביעות שנמצאות בטיפול מציע לאפשר לגהוורי 
  להשוות מחיר להצעה הזולה.

  החלטה: מאושר, ייבדק מולו.

  (בהתאם למה שהועלה בפגישה בה הוא נכח). יש לדרוש מאדם ריבובסקי את הנהל – אגרת שמירה

  

  רונן מרסיאנו.


