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 31 דצמברל 8 -מתאריך היכום  ישיבה ועד ס

 (21ישיבה מספר )

 :נוכחים

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

 
 .ר ועד הישוב"יו, רונן מרסיאנו

הצעות מחיר של  7הוצגו . בתהוחלט כי שיטת דווח נוכחות העובדים תתקדם לשיטה ממוחש  –החתמת שעון 
או ישירות דרך ( בלי ציון מיקוםאו  עם)נייד / דווח מטלפון נייח  –שתי חברות המאפשרות דווח במספר אופנים 

 .ניתן לחסום אופציות או לשלב בין מספר אפשרויות -אתר האינטרנט  

 .מציע להתקין שעון נוכחות פיזי במזכירות –מיכה 

ההחתמה תהיה דרך ( נוער וספריה)היות ולא כל העובדים מגיעים לאזור המזכירות ( נגד 1, בעד 6) :החלטה
 .חודשים 1משך תקופת ניסיון  –הטלפונים הנייחים במשרדים והשלמות דווח דרך האתר 

לאחר גיבוש הנהלים יועבר נהל מסודר  –התקיים דיון בנושא נהלי ההחתמה ונהלי עבודה   – נהלי עבודה
 .לעובדים

ח "אש 13פניות הנעות בין  38 -בגין פניית ועדת התכנון ביישוב לקבלת הצעות מחיר התקבלו כ –כ "ביהאדריכל 
האדריכלים שהגישו את ההצעות הנמוכות ודרגו  6ועדת התכנון ונציגות חברי ועד נפגשו עם . ח"אש 318 -ל

ת הועדה הינה לאחד המלצ. הבאת יועצים והתרשמות כללית, נסיון בכלל ונסיון בתחום, בהתאם למחיר
ככל הנראה בשל אי הבנה שנוצרה מסיור שטח  –המשרדים שטרם פגישתו עם הועדה העלה את מחיר ההצעה 

 .שבוצע במקום

חשש כי קיים ,  היות והמחיר הראשוני היה הנמוך ביותר ולאחר תיקון היה בסמיכות להצעה השנייה –יואב 
 .התגלה למגיש וישנו טעם נפגםטווח המחירים 

 .רונן יברר את האפשרויות העומדות מול מחלקת מכרזים במועצה. יואב ישוחח עם האדריכל :חלטהה

 

 רפרנט קהילה וראש שבט צופים, יוסי והבה

מחברת ₪  3038 -ו" צלול"ח מחברת "ש 3088 –הצעות מחיר לרכישת קולר למועדון הנוער  7התקבלו   – קולר
 "(6תמי )"שטראוס 

 ".6תמי "מסוג ( יותקן בחוץ)קולר יחיד יש לקדם רכישת  :החלטה
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 רפרנט נוער, משה תמם

רה בקשה של מחלקת רווחה במועצה לבצע שימוש באולם במועדון הועב  – רווחה' י מח"שימוש במועדון ע
 .הנוער למספר מפגשים במהלך השנה

לתדירות שנתבקש  בהתאם, וימים ולראות שלא מתנגשיש לבחון תדירות , עקרונית מאושר( פה אחד) :החלטה
  .יוחלט אם נגבות תקורה

עבור ( מ"לא כולל מע)₪  3488וויסאם העביר הצעת מחיר לחיבור האפמי ללוח החשמל  – חיבור חשמל לאמפי
 (י היישוב"הכבל יסופק ע)וסגירת הריצוף  3X6השחלת כבל , התקנת צינור קוברה, פתיחת הריצוף במועדון

  .מאושר לביצוע( פה אחד) :החלטה

 

 חבר ועד, יואב קליימן

רה פניה לועד בנוגע למיקום תחנת היסעים שנמצא בניגוד לכוון נסיעת האוטובוסים הועב  – תחנת אוטובוס
 .ולא הועברה התייחסות

באחריות בנו לבחון מקום חלופי להצבת התחנה כך שתהיה בכוון הנסיעה ותאפשר לילדים ( פה אחד) :החלטה
 .הראשונה הגנה מפני הגשם והשמש בתחנה

 .גם במקרה זה לא הוחזרה תשובה  – חניית אוטובוסים
 

ל החברה לפיתוח אך היות ואין פתרון אחר לתחבורה ציבורית יש קושי לחייב את "הנושא הועלה מול מנכ :רונן
 .נבדק הנושא פנים יישובי ונראה כי ייתכן והמחלוקת הינה על מקומות חנייה מול הבתים, בנוסף. הנהגים

 
 .אני אקיים סיור במקום על נהג האוטובוס ועם התושבת וננסה למצוא פתרון לבעיה :מיכה

 
 
 
 
 

 .רונן מרסיאנו
 


