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  2013 באוגוסט 1

  

  13 אוגוסטב 1 -מתאריך היכום  ישיבה ועד ס

  )15(ישיבה מספר 

  נוכחים:

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

  אילנית והבה, כרמית ברונסקימוזמנים: 

  

  כרמית ברונסקי

בית  –בית התרבות ע"מ שיהיה ראוי ומכובד לפני תחילת שנת החוגים הקרובה, נדרש לבצע שיבוץ אינטנסיבי ב
החלונות  –נושאים שיש לתת עליהם את הדעת  –התרבות עובד בתפוקה מלאה וצריך לשמור עליו ולשמר אותו 

אינו מכובד ובחלק ניכר מהפעמים התלייה שבכניסה לבית התרבות שנים וחלקם אינם מתפקדים, מנעול י
ויש לשקול צביעה בתדירות של פעמיים בשנה, הנישות בהם מאוחסן מהווה מכשול בכניסה, הקירות מטונפים 

  הציוד פתוחות, אינן מכבדות ואף נגרם נזק רב לציוד החוגים שנמצא בהן, הווילונות שתלויים נדרשת החלפתם.

החלטה: מחר, יום ו' יבוצע סיור של חברי הועד בבית התרבות בעקבותיו יתקבלו החלטות, כרמית מוזמנת 
  להצטרף.

  

  יו"ר ועד היישוב –רונן מרסיאנו 

ע"י אמנוף, ההצעה כוללת ₪  16,400שיקום גינון בגבעה הצפונית (ותיקה) הועבר הצעת מחיר ע"ס של  – שפ"י
הכנסת טרקטור לצורך עקירת השתילים שאינם מאימים לסביבה וכן להחלפת והכנסת אדמת גן, שתילת 

  ור כל הגבעה הצפונית (רח' הולנדי והיקפי) לא כולל טיילת.ההצעה הינה עב –צמחים חדשים, וזיבול ודישון 

ישוב אולם ממשיכים לתת פרוייקטים, כמו כן יש לדרוש הצעות אנו מתלוננים על אופן תחזוקת הגינון בי – יוסי
  מחיר נוספות לביצוע.

ייתכן וקיים פער לחברי הועד את מה שמתוכנן. מחר בבוקר נקבע עם סרג'יו בגבעה הצפונית ע"מ שיראה  – רונן
הצעות המחיר שהתקבלו מהחברות השונות לתחזוקת היישוב  –בין מה שאנו מצפים למה שאנו מוכנים לשלם 

היו גבוהות וגם אמנון טוען שכעת עליו לכניס את אחזקת רחוב ברקת לאחריות היישוב והאופציה הנהלהוסיף 
עינו אך כמות השעות והעבודה שמושקעת לזה המשולם כיום או להשאיר את הסכום ב₪  1000 -סכום של כ

  ביישוב תתחלק בין כל השטחים כך שהרמה תרד.

אחי שמתעסק בתחום (המצלה בלבד) ע"מ להעריך את הסכום שנדרש לשלם עבור רמת בקש ממוכנה ל – כרמית
  ה שדורשים לקבל.יהציפ
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  אילנית והבה, רכזת קהילה

 בישיבת ועד לרבות שיתוף בקבלת ההחלטה בנוגע לחלק אירוע יום ההולדת הוצג על ידי – 25יום הולדת 
מהתכנים, ההזמנה הועברה במייל כולל גובה הגביה שאמנם לא עלה בדיון אך בתום לב ומאחר והעלות היא 

₪  2,600ילדים כרי  260ביום ההולדת לקחו חלק  –סמלית ונגבית כפי שמבוצעת גביה בשאר האירועים ביישוב 
וכחלק מהפקת הלקחים, של האירוע. לאחר סגירת התכנית לשנת הפעילות הבאה,  הכנסות בתחשיב התקצוב

  התכנית תוצג בפני חברי הועד כולל פירוט תשלומים.

מהם עולה כי בסה"כ רמת השביעות מהחוגים  -שאלונים בלבד 16שהופץ מולאו והוחזרו  מתוך סקר החוגים
  .ביישוב טובה אך רמת אחזקת המבנה ירודה

  פעלו במהלך השנה החולפת ממשיכים.כל החוגים ש

הועברה לחברי הועד ההצעות  –הצעות של שלשה מפעילים להפעלת חוג כדורגל ביישוב  3הועברו  – כדורגל
  המפורות (מי שהגיש) ע"מ לדון בבחירת מפעיל.

  חברת דאבל פס תפעיל את החוג. –פה אחד  החלטה:

באירוע ₪  60קטן ואירוע גדול וכן גביה על נקודת חשמל (כיום אנו מבצעים גביה לפי אירוע  –הפעלת דוכנים 
  כולל חשמל).  150 -לאירוע גדול ו₪  80 -כולל חשמל ו 100קטן ללא חשמל, 

  לאירוע גדול) 50 -לאירוע קטן ו 40 –תהיה הוזלה לדוכנים ללא חשמל  החלטה:

  ולשלב הרמת כוסית לקהילה. 29.8ל  , מציעה לדחות את הפעילות17.8נקבע ערב קריוקי ל  –קריוקי 

בכוונתי להרחיב את תחום הפעילות של המשחקי השתתן מענה לחתכי גיל נוספים, לשם כך  – משחקיה
  הפעילות תורחב ותתקיים גם במועדון הנוער כך שתהיה הפרדה גילאית ולא תהיה הפרעה הדדית.

  יו"ר ועד היישוב –רונן מרסיאנו 

יחידות הדיור שבגבעה הצפונית, יש צורך במציאת מיקום  97להתחיל בפרוייקט ע"מ  –אנטנות סלולאריות 
סלולארי וצה"ל. בתחילת השבוע התקיים סיור בהשתתפות סמנכ"ל החל"פ,  –חלופי לתרנים הקיימים ביישוב 

וך נציגי קו הנדסה, נציגי החברות פלאפון, סלקום ופרטנר (חסרים מירס) ואנכי במהלכו בחנו מספר חלופות ת
טיב תקשורתי כך שתשמר ואף תשתפר איכות ו ואסתטיקההתחשבות בקרבה למגורים / מוסדות / נראות 

הקליטה ביישוב. האופציה שנראית הטובה ביותר הינה בצומת הכניסה ליישוב מצידו השמאלי של הכביש 
  בצמוד לגדר.

  מחר, נתחיל את הסיור של חברי הועד במקום על מנת לבחון את המקום.

. מוזמנים כ"ח מוטי יוגב, ראש המועצה אבי רואה, 11.8 -פתיחת מועדון הנוער וקביעת מזוזה יתקיים בטקס 
  ע.ראש המועצה, ס.ראש המועצה, מנכ"ל המועצה סמנכ"ל החל"פ, מנהל המתנ"ס ומרכז תחום הנוער.

  (לא לפרסום) – עינב לוין

וות הסוסים ביקשתי ע"א שבישיבת הועד הקדמת אושר המשך הפעילות לקידום פינת החי ואור – חוות סוסים
אנו מעוניינים בהקמת חוות האם  –לעצור את התהליך לצורך ביצוע חשיבה נוספת. עולות השאלות הבאות 

, הוהאם לא כדאי לתעדף את השטח לשימוש אחר שישרת את כלל האוכלוסייכניסה ובמרכז היישוב? סוסים ב
בעליות ואם ניתן לחייב את המשתתפים  יראה המקום ואיך תראה הרחבתו במידה ונדרש לכך? מי נושא איך

השארת צואת סוסים? שכן כבר היום לא מצליחים לאכוף את הנושא כפי שעלה בישיבה, האם נוכל לאכוף 
הקמת החווה תקבע גובה אזורי שהוא נמוך ולא  –בתחום הכלבים. הועלה רעיון למלא את השטח וליישרו 

  שכן הסוסים בבעלות פרטית. –תאפשר הגבהת המתחם. מה הערך המוסף ליישוב? 
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יישובים רבים בהם  –ערכתי מספר בדיקות בתחום ומצאתי כי הנ"ל כלל אינו פשוט ויש השגות רבות  –יוסי 
הבעיות העיקריות שעולות הן ריבוי זבובים, ריחות וכד',  –הוקמה חווה מתחרטים ולא מצלחים לסגור אותה 

י ובנעלה אין שטח שכזה (מה שיכול לגרום לבעיה ברגע לצורך הקמת חווה נדרש שטח שמוגדר כשטח חקלא
  ק"מ רדיוס. 1שתושב יתלונן מכל סיבה שהיא). סוס שמעלה חום מחייב הרחקה והסגר בטווח של 

לאור הדברים שעולים ובמידה ואכן נוכל ליישר את השטח מציע להקים במקום מגרש כדורגל (דשא  –יואב 
  סיננטי), מגרשי טניס וכד'.

  לעצור את הפרויקט בשלב זה. –נגד  1בעד,  6 :החלטה

  

  

  רונן מרסיאנו.


