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  13 מאיב  9 -מתאריך היכום  ישיבה ועד ס

  )9(ישיבה מספר 

  

  נוכחים:

  , מיקי פינטומשה תמם, יוסי והבה, חור יצחק, מיכה דודבן  רונן מרסיאנו,

  יואב קליימןחסר: 

  

  יו"ר ועד הישוב. –  רונן מרסיאנו

  הבא. אילנית והבה חזרה ליישוב היום וצפוייה לשוב לעבודה בשבוע – אילנית

לאור תרומתה הרבה של רותם כמחליפתה בהתנדבות של רכזת הקהילה מציע לתגמל אותה בתגמול  –רותם 
  הולם באחריות יוסי להעלות רעיונות לתגמול שיהיה מתאימים.

  מאושר עקרונית –החלטה 

) עבור (כולל מע"מ₪  5,800עלות הינה  –הסתיימה, נדרש לרכוש כמות נוספת  SMS -מכסת ה – SMSחידוש 
  הודעות 100,000

  מאושר. –החלטה 

תכונס ועדת היגוי בתחום לגיבוש תכנית. סרג'יו ודורון לקדם הנושא, בימים הקרובים בכוונת  – כניסה גינון
  לאחר גיבוש תכנון וקבלת הצעות מחיר הנושא יעלה לועד לאישור.

  מקווים למגישים רבים. – יישובי בנימין הופץ ביישוב ובכל יצא מכרז למשרת רכז נוער ביישוב – מכרז רכז נוער

הופץ ביישוב, ביישובי בנימין וכן נוצרו  –שנים הבאות  3 - לצהרון וקייטנות לפורסמו תנאי מכרז  – מכרז צהרון
  פניות ישירות למפעילים שעובדים בסביבה.

גורות, היות הגשת הצעות עד לתאריך שנקבע במעטפות ס –פורסם מכרז לרכב הבטחון  – רכב בטחון מכרז
אין להחליף את שני רכבי היישוב ובתמורה לרכוש רכב אחד טוב יותר הוכנס -והועלתה הצעה לביצוע טריד

  הסתייגות למכרז.

השנה הוחלט ע"י עריית מודיעין שלא לקבל את ילדי היישובים גם  – רישום ילדי שכבות ז' לחט"ב במודיעין
גישה עם ההורים במהלכה סוכם כי יכתב מכתב לנוגעים בדבר לא למגמות כפי שהיה מקובל עד כה, התקיימה פ

  בעריית מודיעין ובמשרד החינוך ואף תקבע פגישה עם ראש העיר מודעין.
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השנה, ע"א שהוחלט כי לא יתקיימו מדורות בשטחים זולת השטח שנקבע והמדורה  –לקחים  – ל"ג בעומר
ות ובמתחם שנקבע הועמדו האמצעים הדרושים היישובית התקיימו מדורות נוספות במרחבים נוספים. הי

לכיבוי כגון עגלת כיבוי, גישת רכב, תאורה, חיבור להדראנט, ערכת ע"ר. בשנה הבאה תיבדק סמכות היישוב 
  לאכוף את ההחלטה.

כרגע הועברו ע"י ועדת תכנון הערות להעמדת גן הילדים השלישי (קבע) כפי שהועמד ע"י מתכנן הנוף  – ביה"כ
לאחר  –ההעמדה כפי שבוצעה תפגע בתכנון ביה"כ שכפי שתוכנן ע"י  מתכנן מרכז היישוב  –שעובד עם המועצה 

  סגירת הנושא יקודם גם תכנון ביה"כ.

  

  יו"ר תחום נוער – משה תמם

בלה הצעת מחיר לפיתוח סביבת מועדון הנוער (המציע הועלה על הקו ע"מ לתת הסברים ומחירים) התק – נוער
  מדובר על שביל גישה עליון, הכנה לדשא סינטטי, במה, שבילי גישה, אספלט, בריכת דגים ועוד.

  ואה.היות והמידות השתנו ביחס להצעה הקדמת אני יתרגם את הקדמת לכמויות הנכחיות ואעביר השו רונן:

  ישנה בעיה באופן בו מתבצע המעכב אחר רכישות במכולת ביישוב. – רישום מכולת

בעבר היה רישום במחברת שם היה נרשם גם  –הנושא הועלה מולו אך עקב ריבוי מוכרים הסתבך ההליך  –רונן 
ם שם הרוכש ועבור מה התבצעה הרכישה ולאחר מכן היה מועבר לאישור המזכירות, במצב הנכחי הרישו

  מתבצע בקופה הרושמת לפי מחלקות אך לא מתועד מי הרוכש ועבור מה.

  תבדק מול רמי אפשרות לשיפור ההליך. –משה 

  

  יו"ר תחום בטחון – מיקי פנטו

ביום א' התקיים סיור עם החברה האחרונה בסבב, במהלך השבוע הבא תתקיים פגישה של צוות  – מצלמות
  חשיבה בנושא ותחל עבודה לכתיבת מכרז.

  

  יו"ר תחום קהילה – יוסי והבה

-יתקיימו הרצאות לילדי ביה"ס, לילדי כיתות ו'-יום ו' הבא תתקיים הרצאה בנושא קשיים באינט'   – מעגלים
  ח' (מוזמנים גם ילדי נילי) ולהורים.

  

  

  ונן מרסיאנו.ר

  

 


