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  2013 מאי 23

  

  13מאי ב 23 -מתאריך היכום  ישיבה ועד ס

  )10(ישיבה מספר 

  

  נוכחים:

  רונן מרסיאנו, יוסי והבה, בן חור יצחק, מיקי פינטו, יואב קליימן, משה תמם, מיכה דוד.

  נציגת היישוב במליאה, מיכל רוטמן

  

  נציגת היישוב במליאה – מיכל רוטמן

ים ישיבת מליאה בחשמונאים, חברי ועד המעוניינים לצפות יכולים תתקי 11.6 - בתאריך ה –ישיבת מליאה
  להגיע.

  

  יו"ר הועד – רונן מרסיאנו

  הועלה בעבר הרצון לשקם את העלייה לגבעה הצפונית (ותיקה). –עליה לגבעה הצפונית

  חבל לטפל בזה כרגע היות ויטופל בחלק מהקמת התשתית לבית הספר במבנה הקבע. בנו:

  ולקדם בהתאם להתפתחות הקמת ביה"ס.החלטה: להמתין 

סרג'יו ודורון מארגנים צוות היגוי לקידום תכנון הגינות שבכניסה ליישוב (בצומת העליונה) ובמועדון  – גינון
  הנוער.

  בישיבה האחרונה סוכם כי רותם תתוגמל לאור פעולתה ועזרתה הרבה, באחריות יוסי לקדם. – רותם

  הוסכם על גובה תגמולהחלטה: 

 –הועברה בקשה ע"י ועד הגן לסיוע לגן של נעמי, בשנה החולפת אושר תקציב חריג לגנים האחרים  – וע לגןסי

תבלינים , קומפוסט, מטפסים 6, אבני מדרךמע' השקייה,  –הבקשה הינה עבור טיפול בחזות החיצונית של הגן 

 לפני מע"מ (העבודה תתבצע בהתנדבות ע"י ההורים) 1150סה"כ  – ופרחים

  חלטה: הבקשה אושרה.ה

הצעות לרכישת הרכב אולם ההצעות הוגשו ברגע האחרון והוכנסו למעטפה רק  2הוגשו  – מכרז רכב בטחון
  מחשש לאי תקינות ולפרסם מכרז חדש.מציע לפסול את המכרז  –לאחר דרישתה של תמי לכך 
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  יש לקבוע מחיר מינימום להצעות. יואב:

  - החל מ –ו למציעים, יפורסם מכרז חדש עם מחיר מינימום להצעות החלטה:  המעטפות לא ייפתחו ויוחזר
25,000 .₪  

  
התקיימה פגישה אצל מנהל מחלקת תשתיות זורמות במועצה מר מאיר שילה ובהשתתפות תשתיות זורמות: 

  .עוזר ראש המועצה מר אדם ריבובסקי, יוסי והבה ואנכי
ר קו הביוב של היישובים נעלה ונילי למט"ש איילון עקב הוצג הקושי של המועצה בחיבו במהלך הפגישה  - ביוב 

להקמת תשתיות ליישובים היהודיים באיוש ולפיכך הרצון להקים מט"ש (מכולת טיהור  J.W.Cהתנגדות הגוף 
  בתי אב. 5,000המט"ש יוקם בסמוך ליישוב נילי ויוכל לאכלס עד  –שפכים) עצמאית ליישובים נעלה ונילי 

פשרות למחזר את המים המטוהרים ע"י המט"ש ולהשתמש בהם להשקיית הגינות ישנה א – מחזור מים
שימוש במים מטוהרים מחייב צנרת טמונה או שימוש בצנרת בצבע סגול ושילוט המורה  –הציבוריות ביישוב 

עדים לשתיה. מחזור המים יכול להתבצע כיום ע"ב המט"ש הקיים בגבעה הדרומית על כך שהמים אינם מיו
ובהמשך באמצעות מט"ש הקבע. בשלב ראשון יבוצע מיפוי של כל מערכות ההשקייה ביישוב ובחינת 

  משמעויות.

 –כיתות יבילות לשנה"ל הקרובה  3לבקשת היישוב והנהלת ביה"ס אושרה הוספת תוספת כיתות לביה"ס: 
כיתות א' והכיתה  2ישמשו את כיתה ו' ויכולת פתיחת  –מ"ר כ"א (בדומה לקיים כיום)  50כיתות של  2פקו יסו

  מ"ר כ"א עבור הכיתה המקדמת ומרחב למידה נוסף. 25מרחבים של  2-השלישית תגיע כשהיא מחולקת ל

ה) באחריות האדריכל ניתן לקדם פרוגרמה למבנה, בבדיקה עם איתי ירושלמי (פרוייקטור המועצ :בית כנסת
  של תכנון מרכז היישוב (יהושע שחר) לקבוע מיקום במגרש ולאחר מכן ניתן לקדם תכנון ע"י אדריכל.

  הוגשה הצעה אחת בלבד. – הסתיים מועד הגשת המועמדויותמכרז רכז נוער: 

  .החלטה: לצאת לפרסום נוסף כולל פרסום במקומון מודיעין ולהודיע למגיש שיזומן במועד החדש

מחשב: המחשב של תמי החל לעשות בעיות, טכנאי שבדק אותו טען כי הוא ממליץ לרכוש מחשב חדש (המחשב 
הועברו מספר הצעות מחיר די ₪.  1,000הועברה הצעת תיקון ע"ס של  –) כך גם המחשב הנייד של אילנית 5בן 

וב אחת לשבוע ונותן תמיכה אחת מהן ע"י טכנאי המחשוב של ביה"ס שהיתרון שלו שהוא נמצא בייש –זהות 
  לביה"ס.

  החלטה: יש לרכוש מהטכנאי שנותן שירות לביה"ס את שני המחשבים כולל תכנות חוקיות.

  

  

  רכז תחום כספים – מיכה דוד

  לא בוצע בפועל. –תקבלה החלטה על רכישת ערכות עזרה ראשונה ה –ערכות עזרה ראשונה 

  ערכות מע"ר ביישוב דחיפות הרכישה ירדה. 2ר ואותרו ם אולם מאח-סוכם כי אני אקנה במד"א י רונן:
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  רכז תחום בטחון – מיקי פינטו

היישוב כשהוא מבריח פועלים ברכבו, לא מיותר לציין כי השבוע נתפס תושב  – כניסת פועלים ללא אישור
כי הנ"ל יטופל  הפועלים כלל ללא אישור עבודה ביישוב. דודו הוציא במידי את הפועלים מהיישוב והודיע לתושב

  בהתאם לנהוג.

  

  

 רונן מרסיאנו.


