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  13פברואר  21

  

  13 פברוארב 21 -מתאריך היכום  ישיבה ועד ס

  )5(ישיבה מספר 

  

  נוכחים:

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

  מיכל רוטמן.

  

  יו"ר ועד היישוב –  רונן מרסיאנו

וגע לעלות גביה בגין שימוש בחשמל ומים בארוע בעבר התקבלה החלטת ועד בנ – חיוב בגין שימוש בפארקים
/ מגלשות מים. אולם עד  מתוך הבנה שמדובר על הבאת מתנפחים₪  200הוחלט על עלות של  –פרטי בפארקים 

להשכיר אולם טוענת כי הסכום  תכה לא הייתה כלל דרישה בפועל. לאחרונה הועברה פנייה ממשפחה שמעוניינ
  .גבוה (לא מדובר על מתנפחים)

  יואב: ברגע שהיישוב מעורב באירוע האירוע צריך להיות ברישיון.

  היישוב לא יספק שירותים לאירועים פרטיים בפארקים ללא הוצאת רישיון עסק.  - החלטה: פה אחד 

הועברה בקשה מנציגי הורי המעון לסיוע היישוב בהתקנת חיפוי  – חיפוי קירות חדר ג'ימבורי מעון נעלה
מבורי במעון. לטענת יעל, מנהלת מח' המעונות במועצה הנ"ל לא מבוצע באף מעון עא"פ שטיחים בחדר הג'י

  שהנ"ל מתחייב ע"י משרד התמ"ת.

  יש לבדוק את נהלי משרד התמ"ת ובמידה ומתחייב יש להעביר דרישה כתובה למועצה. החלטה:

קמת במה מוגבהת בגובה של סוכם על השלמת האמפי ע"י אבני מדרך, ה תלאחר כל ההתייעצויו – מועדון נוער
  מטר מקצה האמפי (חלק קדמי אליפטי) ואספלט מקשר בין האמפי לבין הבמה. 2 -ס"מ מורחקת כ 40

הוחלט בשיתוף המועצה והיישוב על ריכוז מאמץ לצמצום התופעה ככל שניתן. סוכם כי  –כלבים משוטטים 
בים ומחלקת הוטרינריה תעשה מאמץ היישוב יגביר את כמות פתיחת התקלות במוקד בהתאם להמצאות כל

  ותיתן דגש לפעילות היישוב. יופץ מייל מסודר עם מספרי הטלפון של המוקד.

היות וחשבונות החשמל שנתקבלו בביה"ס גבוהים והיות והקריאה שמתקבלת  –התקנת מונה חשמל בביה"ס 
 –ונה חשמל (משני) בלוח כוללת אל הצריכה של פלאפון שמתחשבנת אחת לשלשה חודשים יש צורך בהתקנת מ

התקנת המונה לא יכלול את המעגלים של המאור בחוץ ובמגרש ולא את המונה של פלאפון, כמו כן לאחר 
  המונה תתבצע קריאת מונה בתחילת ובסוף כל יום למשך חודש ע"מ לבחון עלות שימוש בחשמל ע"י החוגים.

פגישות  2 –ת ע"מ להתחיל להניע תהליכים בכוונתי לבצע מספר תאומים של מספר פגישו – תאום פגישות
  יועברו זימונים בהתאם. –בנושא הנוער, פגישה לקידום תכנון מרכז היישוב, פגישה לקידום הגינון ועוד 
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  יש לסיים התאמת תחשיבי שכר רבש"צ בהתאם להסכם חדש מול משהב"ט. – שכר רבש"צ

  

  יו"ר קהילה –  יוסי ווהבה

   –גם השנה יהיו מספר אירועים במהלך פורים כבכל שנה  – פורים

כל ההערכות תתבצע במהלך שישי  –ערב מבוגרים שעקב המצאות בית הספר במבנה הוחלט לקיימו במוצא"ש 
 DJושבת ע"י עמית ואילנית. מתוכנן מתחם קזינו, מתחם אוכל (פוקצ'ות), בר שתייה אלכוהולית חופשי 

  ותחרות תחפושות.

ידע מחופשת ודוכני פעילות - לא-בבוקר תתקיים קריאת מגילה לילדים בליווי הנפשה, עדביום א'  –פורימון 
  גדול שהוקם ע"י שבט הצופים.

הפעילות תתבצע ע"י  –תתקיים תחרות כלוב הזהב במתחם החנייה  17:00ביום א' בשעה  –תחרות כלוב הזהב 
  שבט הצופים.

  / שבת / ראשון מציע לתגמל אותם בתגמול מיוחד. היות והעבודה של עמית ואילנית תתקיים במהלך השישי

  ₪. 500 -עמית ואילנית יתוגמלו כ"א ב –פה אחד  –החלטה 

  

  "ר שפ"ייו –  בן חור יצחק

הועברו מכתבי התרעה למשפחות שבסביבתם נמצאו מפגעים סביבתיים כגון גרוטאות, פסולת בניה  – פורים
  פל ויסיר את המפגע יועבר לטיפול מח' פיקוח במועצה.וכד' בעוד מספר ימים תבוצע בדיקה ומי שלא יט

  

  יו"ר בטחון –  מיקי פינטו

התקיימה פגישה וסיור ביישוב עם קב"ט המועצה אביגדור שץ ויפתח במהלכה הוצגו  – סיור מרכיבי בטחון
של תקנת בוטקה נוסף לעמדת ש.ג שיוצב בצידו השני סוכם על ה –הפערים הנדרשים ביישוב בתחום הבטחון 

הכביש (יידרש שיפוץ למבנה), יותקנו פנסי היצף במקומות מועדים, יפרסו תלתליות נוספות על גדר הבטחון, 
  יוקצו מכשירי מירס נוספים לחיזוק המערך ועוד.

נוכח מצבו של רכב הבטחון והעלויות הגבוהות בתחזוקתו נבדקו מספר אלטרנטיבות להחזקת  – רכב בטחון
  משומש, השכרת רכב ורכישה דרך מסלול ליסינג תפעולי.רכישת רכב  –רכב בטחון 

  ב' (פורים) לא תהיה כניסת פועלים ליישוב בהתאם להנחיית הצבא. -בימים א' ו – כניסת פועלים

  

 ונן מרסיאנו.ר


