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  13 יוניב 6 -מתאריך היכום  ישיבה ועד ס

  )11(ישיבה מספר 

  נוכחים:

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

  נעדר: יואב קליימן.

  

  יו"ר הועד – רונן מרסיאנו

ואנכי, איתי ירושלמי, שגיא מהחל"פ, סירה של מועדון הנוער, נכחו דורון דגן השבוע התקיימה מ –מועדון נוער
, כמו כן עבר ביקורת כיבוי אש. 4-המועדון חובר לכל התשתיות וקיבל ט –נטף מהנדסים ונציגי הקבלן  –יוסי 

במהלך שבוע הבא אמורים לטפל בכל ההערות שהועלו במהלך המסירה ולאחר מכן ימסר המפתח. המועדון 
  עברה בקשה לעזרת המועצה בהתקנת המזגנים).מתקבל כשהוא ללא רהוט וללא מזגנים (הו

  החלטה: 

  יוקם צוות שיתכנן ויעצב את פנים המועדון.א. 

מר אבי רואה ונכבדים נוספים  -יתקיים טקס פתיחה חגיגי אליו יוזמנו ח"כ מוטי יוגב , ראש המועצה ב. 
  את תנועת הנוער.יש לקבוע מועד אפשרי ולשתף בהפקת האירוע את בני הנוער ו –מהמועצה ומהחל"פ 

הצעתם הינה שלא להמשיך את  –השבוע נפגשתי עם ס.ראש המועצה ועם מנהלת מחלקת פיקוח  –קו כחול
  התהליך שהתחלנו ולהתקדם בהגשת בג"צ נגד המנהל האזרחי.

  הנושא נדון בעבר אך לא יצא אל הפועל. –הועברה בקשה להתקנת שלט פרסום בכניסה ליישוב  –שילוט חוץ

  אפגש עם עמית ונגבש רעיון לביצוע.אני  משה:

החלטה: תותקן קונסטרוקציה בצומת העליונה (בסמוך לעמוד החשמל ולוח המודעות), השלטים יהיו בגודל 
  לשנה.₪  300עלות פרסום  –רכישת השלט ע"ח המזמין  –אחיד ומאותו הסוג 

שהותקנו בצירים המובילים בכוונת המועצה להזמין שלטי כניסה ליישובים בדומה לאלו  – שילוט כניסה
שלטי היישובים יהיו קטנים יותר וישאו את שם  –לתחומי המועצה (שלטי ברזל גדולים עם הכיתוב בנימין) 

  יש לקבל החלטה בנוגע למיקום הצבתו. -היישוב ותאריך הקמתו

הם מגיעים שיברך את הבאים בטרם כך  –החלטה: השלט ימוקם מול הכניסה ליישוב (על הצד שפונה לוואדי) 
  לצומת.
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  יו"ר תחום שפ"י – בן חור יצחק

  היינו אמורים להעביר אליו תכניות העמדה. –במהלך השבוע החולף התבצע סיור במקום עם מודד  –בית כנסת

רונן: בבדיקה עם מהנדס המועצה ועם איתי ירושלמי תכנית ההעמדה כפי שקיימת אינה מספיקה לביצוע 
מבנה, מתכנן מרכז היישוב אמור לספק ליישוב תכנית העמדה מפורטת יותר  מדידה לתחילת הליך תכנון

רק לאחר מכן ניתן להתקדם בשלב  –ושהינה כוללת תכנון כביש גישה, חניות, נגישות ותכנון תשתיות למבנה 
  הועברה בקשה לקביעת פגישה עם האדריכל ועם מהנדס המועצה. –התכנון 

כה הצעה לרכישת מדים לקבוצת הכדורגל שמייצגת את היישוב בליגת הועברה ע"י מי –מדים לקב' הכדורגל
  וכוללת מדים מודפסים, כפפות שוער, כדורגל.₪  2,100ההצעה הינה ע"ס של  –בנימין 

  בהצלה בליגה! –החלטה: מאושר 

ה הנאמן יעבור השתלמות. ישנ –הועברה ע"י המועצה דרישה לקביעת נאמן נקיון מטעם היישוב  –נאמן ניקיון
בעייתיות בתפקיד כזה היות והנאמן יידרש לפעול כנגד שכניו ו/או מכריו ויהיו טענות בגין התנכלויות על רקע 

  אישי וכד'.

  אחריות הפיקוח הינה של המועצה ופקחיה . –החלטה: לא יועבר שם למועצה 

  

  

  יו"ר תחום קהילה – יוסי והבה

  עמוד. 1/2רסום ע"ג פ -פורסם המכרז לרכז הנוער במודיעין ניוז –מכרזים

  

  

  יו"ר תחום נוער – משה תמם

  לימור ברוך מעוניינת לקדם את פעלת אתר אינטרנט יישובי. –אתר

חל בקידום הנושא מול חברת , בימים אלו צחי הקרקו רונן: התקבלה החלטה כי האחראי על האתר הינו צחי
  האכסון ותכנון אתר חדש.

  

 רונן מרסיאנו.


