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  2013ינואר  24

  

  13בינואר  24 -מתאריך היכום  ישיבה ועד ס

  )3(ישיבה מספר 

  

  נוכחים:

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

  נציגת היישוב במליאה, מיכל רוטמן

  

  יו"ר הועד – רונן מרסיאנו

השלכת אביזרים שאינה הולמת וכן על התפרעות נוער שהובילה להתנהגות  התקבלה תלונה בגין –ואנדליזם 
שהונחו במסדרון בית התרבות. בוצעה התקשרות עם כל אחד מההורים. אנו לא נסבול התפרעות והתנהגות 

  אלימה.

ביום ה' הבא אנו נדרשים להעביר תקציב מאושר למועצה. היות והיישוב היה בתקופת בחירות  –תקציב 
וגעים התעכבה הכנת התקציב (בד"כ מוכן ומתוך רצון לערב את כל הנואכלוס חלקי של חברי ועד חדשים 

בחודש דצמבר) העובדים כבר הכינו טיוטא ראשונית, יש להתכנס לסיום. כמו כן יש לבצע חשיבה על 
פרוייקטים (תב"רים) שמעוניינים לקדם השנה כגון גינון הכניסה ליישוב, גינון מועדון הנוער וביצוע השלמות, 

וכן התייחסות לתקציב השוטף בהיבטים של משרות חדשות, תוספות  ו'פרוייקט המצלמות, פרגולה לביה"ס וכ
  שכר וכד'.

לפני כחודש התקיימה פגישה עם מנהל חינוך יסודי, מעוז ביגון, מנהלת ביה"ס ענבל  – נקיון בית התרבות
מוגדר היקף המשרה של המנקה הינה נגזרת של כמות התלמידים בו, כיום  –זלמנוביץ ואנכי בעניין נקיון ביה"ס

כשברור לכל הנוגעים כי נדרש להגדיל את המשרה, בנוסף, היות ומתקיימים במבנה  27%אחוז משרה של 
חוגים, פעילות קהילתית, פעילות תרבות, ספריה, השכרות מבנה והיות ולא אחת התקבלו תלונות על חוסר 

(שירותים) לצורך כך הוסכם ע"י נקיון, נדרש לבצע נקיון בסוך יום לימודים, לאחר גמר החוגים ובמהלך היום 
ניתן יהיה להרחיב את המשרה ולספק ₪  820מעוז כי במידה וכל אחד (מועצה / יישוב / ביה"ס) ישלם סכום של 

יש לזכור שהחוגים שפועלים משלמים סכום שימוש נמוך בהתאם להחלטת הועד  את רמת השירות הנדרשת.
  ת פעילות של היישוב כגון פעילות בכל יום ה', ספריה וכד. מתוך רצון שעלות החוגים תהיה נמוכה וכן קיימ

(ניקיון לפני תחילת יום הלימודים) ועד לאחר גמר  06:00שנות את שעות הפעילות לשעות מציע ל יואב:
הלימודים) מה שיאפשר את אותה רמת שירות נדרשת תוך זמינות מלאה של עובד הנקיון במהלך יום 

  הלימודים.

לחודש, כמו כן יואב ייפגש עם עינבל וימליץ לה על שינוי ₪  820וספת התשלום ע"ס של מאושרת ת החלטה:
  שעות העבודה.

 725,395בגין פעילות החברה במחצבת נטוף ובהתאם להסכמים הועבר ליישוב שק בסכום של  – מחצבת שפיר
  הכסף יוכנס לפק"מ. – 2012עבור שנת ₪ 

  ת בסכומים כאלו.מציע לבדוק מקסום רווחים בגין הפקדומשה:
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בוצעה בדיקה בעבר ואף הועלתה הריבית המשולמת בבנק הפועלים אך ניתן בהחלט לבדוק שוב באפיקים  רונן:
  סולידיים.

  משה יבצע בדיקה בנושא. :סיכום

לצערי הנושא התעכב נעבר למתוכנן, הייתה החלטת ועד בהתאם להתחייבות מול ההורים  – ביה"ס -פרגולה
הצעות מחיר  3השבוע הוגשו  –ית הכיתות, מעל למבנה השירותים ולאורך בית התרבות לבנות פרגולה בחז

  למדידת השטח, בשבוע הבא תתקיים המדידה ולאחר מכן יחל שלב התכנון והביצוע.

עבור ביצוע עבודות פיתוח וחנייה בין ₪  267,473הועבר גמר חשבון על סך של  – סגירת חשבון –א.ח כלפון 
ת, ליד המעון, ביצוע הרחבות ושינויים לחנייה שמול בית התרבות, הסדרת שטחי גינון, המכולת למזכירו

השלמת מדרכה בעליה לגבעה הצפונית וחיבורה לבית התרבות (נגישות מלאה). הועברו מספר דרישות 
ים סידור ניקוז בכניסה למגרש, התקנת תמרור (משולם ע"י מועצה ועוד מס' דבר –לתיקונים / עבודה נוספת 

  קטנים.
  האם בוצע פיקוח על העבודה בפועל והאם נבדקו הכמויות לתשלום מול המידות בפועל? משה:
בוצע סיור שלי עם חיים ויוני כלפון לאימות החיוב, בנוסף הם יעבירו אלי תכנית עם המדידות כפי  רונן:

  שנמדדו בשטח (חישוב כמויות).

  התכנית תועבר למשה לבדיקה מול החיוב. :סיכום

  

  יו"ר הצופים. יוסי והבה

מדריכים מתוך היישוב כבר פעילים כמדריכים בשבט בנוסף לששת המדריכים משבט לפיד, כמו כן  2 – הדרכה
  מדריכים נוספים שמאפשרים גם אץ תגבור הצוות לכיתה ה' שהינה כיתה גדולה. 2גויסו 

ר הועבר ע"י רכז השבט טל ץ, הסמינבצפון האר שעבר התקיים סמינר למדריכי השבטבשבוע  – מדריכים סמניר
  וצוות המדריכים גובש. היה מוצלח מאודבן דור, 

  

  יו"ר קהילה וכספים. יוסי והבה

ע"מ לעמוד בלו"ז המועצה להגשה, מבקש לקיים ישיבת ועד נוספת ביום ה' בשבוע הבא. במהלך  –תקציב 
פ"י, בטחון, קהילה ותרבות, נוער, ש –השבוע הנכחי אפגש עם כל הגורמים הרלוונטים להכנת טיוטת התקציב 

ה כדם לכן אעביר במייל אבקש מכל אחד להגיע מוכן בתחומו במידה והטיוטה תהיה מוכנ -ומזכירות   תנועה
  אשמח לעזרתו של מיכה בנושא. להתייחסות .

שיקבע את  שנה ליישוב, אילנית הקימה צוות היגוי 25בתחום הקהילה, השנה נקיים יום הולדת  - 25יום הולדת 
האירוע יהיה במקום אירוע סוף ופתיחת הקיץ אך יש לצפות לתקציב גבוה יותר בשל כך  –אופי האירוע 

  (המועצה לא מסייעת בקיום אירועי ימי הולדת ישוביים כפי שהתקיים בעבר.

 תבוצע פעילות עם שבט הצופים והורים מתנדבים וכן –השנה יתקיימו החגיגות בבית הספר  – ט"ו בשבט
האירוע יתקיים בסיוע של  –תבוצע שתילת עצים האדניות ובעציצים שברחבת בית הספר וכן בגינה האקולוגית 

  דורון דגן ודניאל לוין.

  

  

  יו"ר בטחון מיקי פינטו
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 3בוצעה חפיפה עם מיכה דוד. אחת לשבוע תתקיים פגישת עבודה עם דודו. נבדקת ההתכנות להוספת  –כללי 
הבטחון במצב טכני לא טוב, תבוצע בדיקת התכנות וכדאיות להשכיר את השרות מחברת פנסי הצף. היות ורכב 

  האבטחה.
  

יש להסדיר את נושא החופשים של הרבש"צ וניצול תקצוב הס.רבש"צ כפי שהוכנס בחוזה החדש מול  –חופשים 
  מ.הבטחון.

  
  יבדק סטאטוס החופשים של כלל העובדים. רונן:

  
שה עם יועץ בתחום המצלמות, בפגישה השתתפו רונן מרסיאנו, יוסי והבה, התקיימה פגיהשבוע  –מצלמות 
הצעות וכן לבחון כדאיות השכרת שירותי ייעוץ בתחום כחלק ואנכי. מטרת הפגישה הייתה לשמוע דודו כהן 

ועוד, הייעוץ  2000היועץ עמו נפגשו הקים את מערך המצלמות של אולימפיאדת יוון, פרוייקט מבט מהפרויקט. 
  ולל אפיון המערך הנדרש ליישוב, כתיבת מכרז וליווי ביצוע בפועל בהתאם לתנאי המכרז.כ

  כספים, טכנולוגי, מצלמות, מכרזים ובטחון. –כמו כן יוקם צוות היגוי שיכלול תושבים בתחומים השונים 
  

עיים, אני מבין לדעתי מיותר לשכור שירותי ייעוץ היות ויתכן והייעוץ יהיה מוטה משיקולים לא מקצו :יואב
  ש להגדיר סכום לפרוייקט.בנושא ויכול לסייע. כמו כן י

  יש לכלול פרוייקט עיר ללא אלימות, מצלמות בכניסה למוסדות החינוך, מועדון הנוער, פארקים וכד'. משה:

  יש לרשויות תקצוב עבור פרוייקט "עיר ללא אלימות" יש לבדוק מול המועצה מקורות מימון.  מיכל:

וזמן לקחת חלק בצוות ההיגוי, אולם לדעתי תרומתו של היועץ גבוהה גם לאור שאר הדברים שהשרות מ :מיקי
  כולל.

  פה אחד – לכלל הפרויקט₪  500,000החלטה בדבר תקציב: 

  

  יו"ר שפ"י בן חור יצחק

  יש לקדם את תכנון והקמת בית הכנסת, תקבע פגישה בשבוע הבא לתחילת תהליך. –בית הכנסת 

  לבית הכנסת תקבע איתו פגישה לאחר הפגישה הראשונית.₪  400,000אדם המעוניין לתרום  ישנו משה:

  

 רונן מרסיאנו.


