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  2013 ביוני 23

  

  13 יוניל 23 -מתאריך היכום  ישיבה ועד ס

  )12(ישיבה מספר 

  נוכחים:

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

  

  רכזת קהילה – אילנית והבה

 .לא אושר תקצוב האירוע 2013להקמת היישוב,באישור התקציב לשנת  25השנה חוגגים  -ליישוב  25יום הולדת 
ון גילאים (ילדים ונוער), התכנית כוללת מתנפחים במגוון סוגים למגו - מוצעת תכנית אירוע עם וללא אומן

ות ומופע קארטינג, איפור פנים, קעקועים, קרקס הקווקזי ואבי ארמוזה בערב שירים ישראלי, בנוסף יהיו ברכ
  ללא מע"מ). ₪אלף  25-35נעה בין דקות  40 -ל(עלות אומן  ₪.  20,000עלות האירוע  –פירוטכניקה ודוכני מזון 

ע"מ להערך בצורה טובה יותר לקראת שנת החוגים הבאה הוחלט על הפצת סקר שביעות  – הערכות לחוגים
  רצון ודרישות לתושבים, לאחר איסוף החומר תבוצע חשיבה להתאמה מירבית של החוגים לצרכים.

  ית קיץ לקהילה.הוצגה תכנ – תכנית קיץ

למעט השנה שעברה בה תוקצב ₪  300 -בכל שנה ועד היישוב מתקצב את מסיבת כיתה ח' ב –תקצוב כיתה ח' 
סכום גבוה יותר בשל מס' התלמידים הנמוך ונכונותם לתרום עבור הקהילה והיישוב. השנה הועברה פניה 

  מהורי הכתה להעלות את הסכום.

  שנים). 3 -סגור ל₪ ( 600 -מאושרת העלאה להחלטה: 

  

  יו"ר הועד – רונן מרסיאנו

על אף שהסתיימה תקופת המכרז הועברה התעניינות של חברת  - הוגשה הצעה על ידי הכוכב הבא  –מכרז צהרון
הפנייה הועברה לפני תום תקופת המכרז. מציע לאפשר  –סחלבים (מתנ"ס מודיעין) להשתתפות במכרז 

  ר ע"מ שלא לסגור את המכרז עם מציע אחד.לסחלבים להגיש מועמדות תוך זמן קצ

מאושר, ההצעה של הכוכב הבא לא תפתח עד לגמר ההארכה, יש להודיע לכוכב הבא שיבוא לקחת את החלטה: 
  המעטפה עד למועד החדש.

ההגשה ע"ס  –המעטפה נפתחה במעמד הישיבה  –הוגשה הצעה אחת בהתאם לנהלי המכרז  –מכרז רכב בטחון
צעה בהתאם לדרישות המכרז, יש להודיע למציע על זכייתו ולטפל בהעברת הבעלות וזיכרון הה - ₪  25,500של 

  דברים.

ויקי דבורקין. בראיונות השתתפו דורון  –מועמדת אחת (ראויה בהחלט)  הלראיונות הגיע –מכרז רכז/ת נוער
על עצמה את התפקיד,  ה נכונות לקחתמלווה מטעם המתנ"ס, משה תמם, יוסי והבה ואנכי. ויקי הביע –גלבוע 
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לרכז ולגבש את נוער היישוב לרבות פתיחת מועדון הנוער והפעלת הנוער בו, כתיבת תכנית הפעלה לקיץ ועוד. 
  ויקי תתחיל את עבודתה באופן מיידי. תנאי העסקה (לא לפרסום) 

התכנון כולל פינת חי שתהיה  -החל שלב תכנון פינת חי ע"י רועי וגלית גנון וס'ג'יו וליזה לשקוביץ   –פינת חי
  כל הפינות יהיו פתוחות בפני התושבים. –נגישה לביה"ס וארווה 

  בר להגיע לישיבת ועד.יש לבקש מהנוגעים בד –יש נושאים שכדאי לסגור לפני קידום הנושא החלטה: 

  

  יו"ר תחום שפ"י – בן חור יצחק

יוקם צוות היגוי לגיבוש פרוגרמה להקמת בית הכנסת כך שבפגישה עם המתכנן יהיו מגובשים רצון  –ביה"כ 
  ודרישות היישוב.

פחים, לאחרונה התקבלו פניות על פסולת  2של משפ' בקה) ממוקמים ברחוב ענבר (ליד הבית   -פח אשפה 
לכת בסביבת הפחים ובניהם, לאחר בדיקה נמצא כי הפחים כלל אינם מלאים. ע"מ לנסות ולפתור את שמוש

  התופעה הוצא פח אחד מהמקום ויערך בחינה למשך כשבועיים.

  

  יו"ר תחום קהילה – יוסי והבה

יום סוכם עם מנהלת בית הספר ומנהלת הקייטנה כי היישוב יפעיל מנקה מידי  –נקיון בית התרבות בקיץ 
  .14:00-16:00הנקיון יתבצע בין השעות  –שינקה את האולם הגדול, חדרי השירותים והפרוזדור 

  

 רונן מרסיאנו.


