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 41 ינוארל 1 -מתאריך היכום  ישיבה ועד ס

 (52ישיבה מספר )

 :נוכחים

 יוסי והבה, מיכה דוד, משה תמם, בן חור יצחק, רונן מרסיאנו

 .מיכל רוטמן: נציגת היישוב במליאה

 .מיקי פינטו, יואב קליימן: חסרים

 ס"מנהלת ביה, 'עינבל זלמנוביץ: מוזמנת
 

 ביקשתי את , עלו בגין עליית התקורה לחוגים והקושי של המפעילים לעמוד בסכומים אלולאור טענות ש  - רונן
כור כי כל עוד ומזכירות היישוב יש לז. ס בפני החברים את מדיניות התשלוםעינבל להגיע לישיבת הועד ולפרו

אולם ( ירושהקיבל כ)ס "התה במבנה היה סבסוד של תקורת החוגים וכך גם בשנת הפעילות הראשונה של ביהש
 .ס לא אמור לסבסד את פעילות החוגים"ביה

 
 .הוצגה פריסת תשלומי מפעילי החוגים – ענבל

 
יע בוצעו בתחילת השנה נקבע גובה תקורה לפי שעת פעילות אולם לאחר פנייה של מפעילים ומתוך רצון לסי

 .שינוים בתמחור
 

שרות לאפשר הפעלת חוג במועדון הנוער ללא לשקול אפ" חברת הסביונים"י "התבקשנו ע, בנוסף לאלו: יוסי
 .גביית תקורה

 
לא תגבה  –על מנת לעודד חוגי מבוגרים ביישוב ולאפשר השתתפות משפחות רווחה   -( פה אחד) :החלטה

מידי חודש בגין תקורת חוגים  ₪ 188ס "היישוב יעביר לביה" סביונים"חוגי מבוגרים כולל חוג לתקורה על 
 .בותהמתקיימים בבית התר

 
 .ישנה בעיה עם הסדרי התשלומים של מפעיל חוג הטניס מבקשת שהטיפול יעבור ליישוב – ענבל

 
והיות והותקן מונה ( ס"ולא של ביה)היות וממילא מרבית עלות החשמל של המגרש הינה של היישוב  : החלטה

היישוב והיישוב ישלם החיוב בגין תקורת חוגים המשתמשים במגרש תעבור לידי , חשמל לתאורת חוץ והמגרש
 .את התשלום בגין צריכת החשמל במגרש באופן מלא

 
 
 

 .מטעם המועצה L-NETס ותושבת היישוב תנחה ותוביל את תכנית "מורה בביה - ברכות ליסמין דגן
 

היות והמועצה פועלת בשנת תקציב לפי שנה אזרחית . ישנה בעיה עם שיטת תקצוב המועצה  -תקציב מועצה 
זאת לעומת  . לשנת התקציב הבאה( דצמבר)ב למוסד חינוך נקבע לפי כמות הילדים בסוף השנה חישוב התקצי

הדבר גורם לפער בתקציב בייחוד . ח לפני שנת לימודים"משרד החינוך שמעביר תקציב למועצה עבור מוס
בחודש ס צומח וגדל משנה לשנה היות וכמות הילדים שמאכלסת את בית הספר "ס כמו שלנו שהינו בי"בבי

 .ס ממשיך להתקיים מתקציב שחושב לפי שנה חולפת"אני משפיעה על התקציב וביה( ל"תחילת שנה)ספטמבר 
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 .ר ועד הישוב"יו, רונן מרסיאנו

תצא הזמנה לכלל . לאן' לאן ובנוסף ט' ח-'בשבוע הבא תחל לפעול ועדת היגוי שתדון בסוגיית ז  – ועדת היגוי
, (פתרון לתיכוןנדרש למצוא )בנעלה ' ח-'האחת הקמת ז. אפשרויות 6הים אנו מז –התושבים להשתתף בועדה 

מודיעין על כל , בבחינה' שנתי ונושא התיכון והקמת כיתה ט 0כיום היסודי הינו  –מעבר לכפר הארנים 
. הועדה תדון תחקור ותבחן את האפשרויות השונות ותעביר המלצותיה בהתאם. בשהם" נחשון"המשמעות  ו

 .ס"ס ובליווי צוות ביה"מנהלת ביה, הועדה תוביל עינבל את

נבדקה הסוגיה האתית מול , בהמשך למה שהועלה בנושא בישיבת הועד הקדמת –אדריכל לתכנון בית הכנסת 
האדריכלים שמוקמו במקום הראשון והשני והועברה בקשה  7בהמלצתם התקיימו שיחות עם  –המועצה 
ההצעות נידונו בועדת התכנון והוחלט להמליץ על האדריכל שקיבל את  7. מחיר מתוקנת כתובה.לקבלת ה

 .ח"אש 48לעומת המשרד השני שהגיש ( ח"אש 46הצעה )הניקוד הגבוהה ביותר 

 .ההחלטה תעבור לועדת תכנון לתחילת פעילות .המלצת ועדת תכנון( נגד 7, בעד 1) :החלטה

 

 .נציגת היישוב במליאת המועצה, מיכל רוטמן

הדיונים היו סוערים בעיקר היות והתקציב החל . השבוע התקיימו דיוני תקציב המועצה  – מועצהתקציב 
ס אולם תהיה "הוחלט שלא לפגוע בתקציב החינוך והמתנ. בגרעון ונדרשו קיצוצים כואבים בתחומים השונים

 .פגיעה בהקצבות החדשיות של היישובים

 .בעוד כחדשיים ייתכן ויהיה כיול תקציב

 .תחום קליטה ביישוב, יתקיים דיון תקציב החטיבה 73.3 -ב: רונן

 

 רפרנט נוער, משה תמם

' מח)בישיבה הקדמת הועלתה בקשת המועצה להשתמש במבנה הנוער לצורכי המועצה   – שימוש במבנה הנוער
 .מדובר על מפגש בממוצע של אחת לחודש –ונתבקשתי לבדוק תדירות (  רווחה

 .'ארגון המקום וכד, חשמל, מים,  נקיון -עבור החזר הוצאות₪  788ס של "יש לגבות תקורה ע :החלטה

 

 .רפרנט קהילה וראש שבט הצופים, יוסי והבה

עלות  –הרצאות בתחום  7ותכלול  השנה התכנית תעסוק בסוגיה של ריבים בין אחים  – תכנית מעגלים
 .₪ 3488 עלות ליישוב. לאדם עבור שתיהן₪  14לאדם להרצאה או ₪  78השתתפות 

הפעילות . עם מגוון פעילויות מפגשים שבועיים אחד בוקר ואחד ערב 7מתקיימים  – "קהילת סביונים"
בהתאם להחלטה יהיה ללא  –בנוסף הם מעוניינים לקיים חוג אחת לשבוע . מתקיימת באולם שבמועדון הנוער

 .תקורה

דוכני מזון וכן , (יו ודורון'ר סופית עם סרגיסג)מתוכננת פעילות נטיעות בסביבת מועדון הנוער  – "טו בשבט"
יש לקבל החלטה אם ההשתתפות תהיה עם או ללא  -₪  7,488הפעילות לילדים בעלות של . פעילות לילדים
 .עלות למשתתף
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 .ההשתתפות תהיה ללא עלות(  נגד 3, בעד 6: )החלטה

הפנינג ' וביום ו' קיים ביום ההמשיבה תת. מסיבת פורים השנה תתקיים בסגנון הלהקות הצבאיות –פורים 
מוקדם בבוקר ולהכין את המתחם ' מ שיוכלו לבצע נקיון ביום ו"ס ע"יועברו לביה)₪  788עלות נקיון . לילדים

 .בהרשמה מאוחרת₪  28או ₪  48כניסה למסיבה . לפעילות

 

 .רונן מרסיאנו

 


