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  13 מרץב  7 -מתאריך היכום  ישיבה ועד ס

  )6(ישיבה מספר 

  

  נוכחים:

  משה תמם, יוסי והבה, חור יצחק, מיכה דודבן  רונן מרסיאנו,

  יואב קליימן, מיקי פינטו,חסר: 

  יו"ר ועד היישוב –  רונן מרסיאנו

ספק ולאור אמירות שנאמרו, המועדון מועדון הנוער נמצא בשלבי מסירה מתקדמים, למען הסר  – מועדון נוער
  ישמש את תנועת הנוער, את הנוער בכללותו ואף מסגרות גיל נוספות כפי שיקבע בהמשך.

החל הליך תכנון של הקמת מבנה קבע לגן, הועברו הערות תכנוניות ביחס למה  – גן ילדים שלישי במבנה קבע
  שהועבר, מיקום הגן נקבע מאחורי המעון.

נדרש להתקין מונה חשמל נוסף בבית התרבות וליצור הפרדה בין המבנה והכיתות לבין  – סמונה חשמל ביה"
תאורת החוץ והמגרש שדולקים ובכך לתחשב נכון את עלות החוגים ולאמוד את השימוש של ביה"ס באופן 

  מדויק יותר.

  יש למצוא את הדרך להקטנת משך זמן התאורה במגרש. מיכה:

כיתות נוספות (ו' + פתיחה של שתי כיתות א'), נבחנת מול  2מתוכננת תוספת של  השנה – תוספת כיתות ביה"ס
  כיתות (במקום להשלים בעוד שנה עוד כיתה). 3המועצה האפשרות להציב 

מערכת ההגברה, על מנת שלא יהיו תקלות כפי שהיו בטקסים האחרונים יש נדרש לשדרג את  – מערכת הגברה
 –רכוש כבלי שמע חדשים וכן לבחון רכישת או החלפת הרמקולים הקיימים לרכוש מיקרופונים אלחוטיים, ל

  הנ"ל ייבדק ויועברו הצעות מחיר בהתאם.

  

  יו"ר תחום קהילה –  יוסי והבה

בוצעו כל ההתאמות הנדרשות ביחס שכר הרבש"צ מול שינוי ההסכם בין היישוב למשרד  – שכר רבש"צ
  (תנאי שכר לא לפרסום)הבטחון 

של הועד מתפקוד חברת הגינון ביישוב, יש לקדם הכנסת פועל גינון זה זמן רב שקיים חוסר שביעות רצון  – גינון
  או להסדיר הנושא.

  

  יו"ר תחום שפ"י –  בן חור יצחק
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  בית הכנסת. יש לקדם תכנון – תכנון בית הכנסת

  

  יו"ר תחום נוער –  משה תמם

השבוע התקיימה ישיבת חשיבה בתחום הנוער בה השתתפו אושרי, נירית, יוסי, אילנית, טל,  – ישיבה פנימית
רונן ואנכי במהלכה נדונו תחומי האחריות, תפקיד רכז הנוער, אופן פעילות המועדון, יחסי הגומלין הנדרשים 

  הנוער וכד', בהמשך תקבע פגישה נוספת עם דורון גלבוע, רפרנט נוער במתנ"ס. בין רכז הנוער לבין תנועת

  

  יו"ר תחום כספים –  מיכה דוד

  תביעת חברת הדלק, תביעת התאונה וכד'. –יש לבדוק סטטוס תביעות שנמצאות אצל היועמ"ש  – תביעות

  

 ונן מרסיאנו.ר


