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  13 אוגוסטב 21 -מתאריך היכום  ישיבה ועד ס

  )16(ישיבה מספר 

  נוכחים:

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

  אלה סבג, ליאור מאיר.מוזמנים: 

  אלה סבג

ולעיתים אף הדבר נגרר לאלימות בין שכנים. ברחוב ענבר (פרוייקט חדש) קיימת מצוקת חניה  -   מצוקת חניה
  לבעיה ע"י הקצאת חניות.נדרש למצוא פתרון 

  הנושא נמצא בטיפול, הכוון הינו להקצות חניה אחת סמוכה לכל בית, נבחנת המשמעות. –משה 
  בבחינת חוקיות הנושא בבדיקה מול המועצה. –רונן 

  
אירוע, במרבית האירועים ביישוב עלות לילד אינה  יש לבצע חשיבה לגבי הוזלת סך עלות – אירועי קהילה

  מסתכמת בעלות הכניסה אלא גם במכירת מזון ומשקאות בכניסה כך שהעלות הכוללת לילד אינה נמוכה.
  ניתן לשקול צמצום עלויות באירועים קטנים בהם  –יוסי 

  
  ליאור מאיר

ר תושבים נוספים על ידי חברת השיווק כי בביצוע רכישת הבתים נאמר לנו ולמספ -  היתר לבניית קומה נוספת
  ניתן לבנות קומה נוספת לבתים החדשים שברחוב ענבר.

מטר בגג בבניה  7.5קומות בלבד ועליית גג כשהגובה המקסימאלי הינו  2התב"ע של היישוב מאפשרת  רונן:
  מטר במקסימום בגג רעפים. 9שטוחה או 

  
  (ללא אלה וליאור)

  
  היישוב יו"ר ועד –רונן מרסיאנו 

ההצעה ע"ס  –הועברה הצעת מחיר להכנת תשתית קבועה להפעלת הגברה באמפי  -   תשתית למערכת הגברה
לפני מע"מ וכוללת קופסאות קבועות עם חיבורים, כבילים באיכות גבוהה שיושלחו בצנרת הקיימת,  7,200של 

נה ע"י יהב שמש והינה במחיר עלות, ההצעה הוכ - הכנה לחיבור רמקולים, מוניטורים ומיקרופונים / כלי נגינה
  בכל מקרה תבוצע בדיקת השוואה.

  

תקבע פגישה עם חברת שפיר בנוגע לעודפי חציבה שברשותם ובחינת באפשרות להעבירם ליישוב כך  –שפיר 
  ששני הצדדים ירוויחו.
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  חבר ועד –יואב קליימן 

הנ"ל  -ילותו נדרש לרכוש רשת טניס + עמודים  השנה יחל לפעות חוג טניס ביישוב, ע"מ לאפשר פע -  חוג טניס
לצורך ההתקנה נדרשת ₪.  1695עלות לאחר בדיקה הינה  –יוכל לשמש גם את היישוב וגם את בית הספר 

  עזרתו של עמית.

  מאושר לרכוש. –פה אחד  –מהחלטה 

  

  יו"ר תחום כספים. – מיכה דוד

התקציב  –בוצע שינוי בתחשיב ההקצבות כפי שמבוצע ע"י המועצה ומועבר ליישובים  -   תחשיב הקצבות
 77 -מותנה ו 23%והשינוי הינו הגדלת אחוז החלק המותנה כך שבמקום  –מחולק קבוע ולמותנה במנהל תקין 

קבע הצפי הינו שהסכום השנתי יגדל. התקציב נ –לא מותנה  65% -מותנה ו 35%לא מותנה תהיה חלוקה לפי 
  גודל היישוב, מיקום, חוסן, חתך סוציואקונומי וכד'. –לפי מספר קריטריונים 

  בדיקה של החזר הנסיעות המשולם לעובדים ביישוב.תבוצע  – החזר נסיעות

  

  יו"ר תחום שפ"י – בן חור יצחק

ית ורקפת) היות ביום ב' יאסר יגיע למעון לסייע, בנוסף תבוצע רכישה של גלון צבע לכל גן (כלנ -  שיפוץ גנים
והמועצה לא אישרה צביעת הגנים בשיפוצי הקיץ. בנוסף, הועברו צבעי שמן למי שביקש לצביעת מתקני החצר 

  ובוצע ניקיון החצרות ואיסוף החול.

  

  יו"ר תחום בטחון – מיקי פינטו

חון (פנים לישיבה הקרובה יובאו הצעות מחיר לרכישת רכבים שיעמדו כרכב נוסף לשימוש הבט -  רכישת רכב
  יישוב) וליציאה מהיישוב לצרכי אחזקה. 

  מקומות ע"מ להקל על הבאת מדריכי הצופים מלפיד. 7יש להביא הצעות לרכב  –יוסי 

  

  רכזת הנוער. –ויקי דבורקין 

 3סטים של פוטונים +  3 –ע"מ לאבזר את המועדון בוצעה חשיבה לגבי הציוד הנדרש  –רכישת ציוד למועדון 
נים לישיבה, שולחן עץ עמיד, מקרר, טלוויזיה, מחשב נייד. בנוסף תבוצע חשיבה לגבי חדרי שולחנות, מזר

  הפעילות.

  תקבע פגישה עם ויקי, יוסי, טל ואיתי לגיבוש סופי של הציוד הנדרש כך שיוכל לשמש את כל הגורמים. –משה 

  

  רונן מרסיאנו.


