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  13 אפרילב 11 -מתאריך היכום  ישיבה ועד ס

  )7(ישיבה מספר 

  

  נוכחים:

  , מיקי פינטו, יוסי והבה, יואב קליימןחור יצחק, מיכה דודבן  רונן מרסיאנו,

  משה תמםחסר: 

  מוזמנים:

  דורון דגן וסרג'יו לשקוביץ. –ועדת גינון צוות  –שפ"י 

ל החלפת חברת הגינון הפועלת ביישוב בפועל. היות וההחלטה התקבלה הוחלט בישיבת ועד קדמת ע סרגיו':
ע"א שהבענו את עמדתנו כנגד הרעיון, ביקשנו להגיע לישיבה ולהציג את המשמעויות. ראשית יש לציין כי גם 
מבחינתנו המצב אינו טוב וטעון שיפור בבחינת תחזוקת הגינון ביישוב אולם יש לזכור כי שטחי הגינון ביישוב 
גדולים מאוד (כולל שטחים בהם מתפתחת עשביה) והתקציב אינו גדול. אולם, הבאת פועל שאינו מיומן עלולה 

ריסוס שאינו נכון ויכול לפגוע בצמחי נוי, הרס כלי עבודה והשחתתם, חוסר  –עלולה לגרום לנזק משמעותי 
רש לאחר הנזק שיעלה לא מעט מקצועיות בגיזום שיקום צמחים ועוד. יש לקחת בחשבון גם את השיקום שייד

  ובסבירות גבוהה החברה תעלה את מחיריה.

עמדתי בנושא ידועה, המחיר שמשולם לחברת אמנוף אינו גבוה ואף נבחן מול הצעות מחיר נגדיות לפני  דורון:
ב הבחירות ונמצא זול משמעותית, ייתרון נוסף הינו שאמנוף מבצע את הפיתוח של הגינון ביישוב הן ע"י היישו

  החברה לפיתוח באזורי הבנייה.והן ע"י 

בנו: יש הזנחה ברחובות, עשבים במדרכות ונראה שהחברה אינה פוקדת את היישוב כפי שהייתה אמורה 
  לפקוד.

  יוסי: התלונות סביב תפקודה של חברת אמנוף עולה לא אחת אך לא רואים שיפור ביישוב.

ט פיתוח שלא הושלם וגרר הזנחה בהמשך. יש לקחת רונן: יש הזנחה בעיקר בגבעה הצפונית תחת פרוייק
  בחשבון את הערותיהם של סרג'יו ודורון אולם נדרש למצוא דרכים לשיפור ההתנהלות.

  חברת אמנוף תמשיך לעבוד ביישוב אולם:החלטה: 
  א. יש להוציא מכתב אי שביעות רצון היישוב מתפקודם.

  .תבחן המשך העסקתם 2013ב. הוגדר כי עד לסוף מאי 
  ג. סרג'יו ודורון יגדירו בכל פעם תחומי עבודה רצויים ויבדקו את אופן הביצוע.

  ד. ידווח לעמית או למזכירות היישוב על כניסתם לעבודה.
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  יו"ר ועד היישוב –  רונן מרסיאנו

מת ועדת באחריות סרג'יו ודורון לקדם תכנון ופיתוח הכניסה ליישוב ומועדון הנוער, יש לקדם הק – פיתוח גינון
  היגוי בנושא ולשתף תושבים נוספים שיכולים לסייע בחשיבה.

יש לי תחושה שהנושא "תקוע", באחריות יואב לנסות לקדם או לבחון המשך טיפול באותו האופן  – קו כחול
  שהוסכם או לחזור לאלטרנטיבות שהיו בעבר (הכרזה / בג"צ).

  ייבדק ויתוחם בזמן טיפול. יואב:

הועברה הצעת מחיר זולה משמעותית מזו שהתקבלה ע"י הקבלן שמבצע את  – פיתוח סביבת מועדון נוער
מול  העבודות במקום, באחריות משה לקדם הצעת מחיר כתובה כולל כתב כמויות ע"מ שלא יהיו אי הבנות

  בהמשך. הקבלן

  

  יו"ר תחום קהילה –  יוסי והבה

אות טקס מעבר ומופעי מוסדות החינוך, הלהקה והחוגים, לאחר מכן השנה מתוכנן ביום העצמ – יום העצמאות
דאנס מואר בחושך (מופע לדים) מנחים את האירוע כמידי שנה מלי וצחי ומסיעות בכל -מופע ריקודי בריק

תודה רבה לכולם!!! בנוסף יש לציין את עבודתו הרבה של עמית  –ואחרים  רותם, שירי, יפית, יסמין –השאר 
  תליית הדגלים, ההכנות סביב האירועים. –האחרונים בשבועיים 

  

  יו"ר תחום שפ"י –  בן חור יצחק

  נרכשה והגיעה עגלה נגררת לשימוש האחזקה. –עגלה 

  נדרש לבצע טיפול תחזוקה לגנרטור, האחרון בוצע לפני כשנתיים. –גנרטור 

  החלטה: מאושר.

  לקבל פרטים להשתתפות במכרז תכנון ביה"כ. הועברה פניה מאדריכל נוסף המעוניין – תכנון בית הכנסת

  רונן, יש לקבוע עימו פגישת התרשמות.

  

  יו"ר תחום בטחון –  מיקי פינטו

  השבוע התקיימה פגישה עם נציג חברה מבית אריה בנושא. – מצלמות

הגדרת היות ובסופו של דבר יש להוציא מכרז פתוח והיות והקונספט כבר ברור לנו, מציע לקדם מכרז ם  רונן:
  דרישת היישוב כפתרון.

  יוקם צוות היגוי להכנת המכרז. מיקי:

  



  למען הסביבה והקהילה.למען הסביבה והקהילה.למען הסביבה והקהילה.למען הסביבה והקהילה.    ----    "נעלה בירוק""נעלה בירוק""נעלה בירוק""נעלה בירוק"              

  
  

  08-9247697פקס:           08-9232070טל':           71932ישוב עירוני          ד.נ מודיעין  נעלה

NAHALE@NETVISION.NET                       WWW.NAALE.NET      

, לאחר שהרכב יפעל ביום א' הקרוב נושא קניית הרכב מהמועצה אמור להסגר (ישנו מציע נוסף) – רכב בטחון
  ביישוב ייצא מכרז לרכב הישן.

  דודו משלים את המטפים החסרים בעגלת הכיבוי. – מטפים

  

  

 ונן מרסיאנו.ר


