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3.4.14  

  

  41אפריל ב 3 -מתאריך היכום  ישיבה ועד ס

  )29(ישיבה מספר 

  נוכחים:

  בן חור יצחק, , מיכה דודיוסי והבהרונן מרסיאנו, 

  מיקי פינטו, משה תמםחסרים: יואב קליימן, 

  
  יוסי שוורץ –מוזמן 

  
  נושאים. 3 –רונן פנה אלי לסייע ב 

 8,000הצעות מחיר, הטובה והזולה יותר ע"ס של  2בלו התק – במתחם האמפי AUDIO -התקנת כבילה קבועה ל
קופסאות קבועות אליהם תחובר הצמה ויולחמו  2כולל מע"מ כולל צמה איכותית עם סיכוך אלומיניום, ₪ 

  המחברים (לא כולל השחלה ולא כולל חשמל)
  

  היות ומדובר על השקעה, יש להוציא מתקציב תב"ר. –מאושר 
  

למה שנדרש ולרמת מורכבות ההפעלה ר בחינה והתייעצות עם אנשי מקצוע ביחס לאח – שדרוג מערכת הגברה
מיקרופונים שנרכשו לאחרונה ומיקסר. הוחלט  – הנדרשת (ללא ידע מקצועי) ובהתבסס על חלק מהציוד הקיים

  ₪. 26,000עלות  – SUB 2כ"א +  1500Wרמקולים של  2כי נדרשת רכישה של 
  

  ות נוספות.מאושר עקרונית, יש לבדוק הצע
  

  ההצעות שהתקבלו היו גבוהות, הנושא בבחינה. – שדרוג מערכת התאורה
  
  

  רונן מרסיאנו, יו"ר ועד הישוב.

הועברה דרישה לתיקון הגדר של מגרש הכדורסל, לבקש יוסי ווהבה הנושא לבדיקת העברת   תיקון גדר המגרש
  האחריות לביה"ס וטיפולו מול המועצה.

  

הנישות בבית התרבות בארונות סגורים. הנ"ל מתעכב  4הצעות מחיר לסגירת  3התקבלו  – אורנות אולם ספורט
  זמן ונדרש לקדם כבר המון 

  בהתאם למחירים שיתקבלו מוצע כי עמית יבחן עלות חומרים ובהתאם תתקבל החלטה סופית. החלטה:

  יש לקדם קבלת הצעת מחיר עד לתחילת השבוע. רונן:
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יישוב ע"י המועצה נמצאה כלא עדכנית (מדידה שהייתה בארכיב המועצה). המדידה שהועברה ל – ביה"כ
בפגישה שהייתה עם ס.ראש המועצה ומהנדס המועצה הועברה דרישה לבצע מדידה חדשה ולקדם תכנון כביש 

  בהתאם (מהנדס הכבישים נכח בפגישה).

ם והקבלן הזוכה  (החל"פ) התחייב גני 2מוקם מבנה של  –עבודת הבנייהשל מבנה גני הילדים בחלו  –גני ילדים 
  לסיים עד לסוף יולי.

בהתאם להחלטת הועד ההסכם מול החברה נעשה לשלשה  – TIMEWATCHחידוש מערכת להחתמת שעון 
  חדשים ובהתאם בוצע התשלום. מועד פקיעת ההסכם הגיע ונדרשת החלטה בנוגע לחידוש והארכתו.

  יש להאריך בשנה נוספת. החלטה:

  

פנתה אלי אורית דביר, בכוונתה לבצע מסיזומבה (מסיבת זומבה) בנעלה. האירוע והמפעיל  – מסיזומבה בנעלה
הספציפי מביאים איתם משתתפים רבים מחוץ ליישוב כשם שתושבות היישוב נוסעות למקומות אחרים בהם 

ות כלי שווקי וגאוותי מתקיימות המסיבות. האירוע הינו עסקי לכל דבר ובתשלום למשתתפות אך יכול להו
  ליישוב. העברתי לאורית כי יידרש תשלום אך יידרש שימוש בציוד שבד"כ אינו להשכרה.

  נהלים.יש להעביר רשימת דרישות מסודרת ולאחר מכן יקבעו רואים בעין יפה את המיזם,  החלטה:

  

אשר למדו בחוגים במהלך  בכוונת אורית לבצע יריד סוף שנה בה יציגו הילדים את – סוף שנה –יריד חוגים 
  השנה.

  יש לאפשר אירוע ללא עלות. ולהעמיד מערכת הגברה בהתאם. החלטה:

  

מדובר על  –מהחל"פ לביצוע העבודה ₪  5,100התקבלה הצעת מחיר ע"ס של  – חיבור שער היישוב לגנרטור
  העברה ידנית בעת הפסקת חשמל.

  יש לקבל הצעה נוספת. החלטה:

  

  צה לגבי אחריות הנושא.תבוצע בדיקה מול המוע – (עשבייה) ניקוי שטחים ציבוריים
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  יוסי והבה, יו"ר קהילה וצופים.

  יש לבצע פיקוח על ביצוע תקציב באופן תדיר יותר.  -התנהלות תקציבית 

  מתבצע מעקב תכנון מול ביצוע ברמה דו חודשית. –מיכה 

  בישיבת התקציב הוחלט להעלות את הנושא.  -מזכיר  

  יעלה בישיבה עם נוכחות גדולה יותר.  - טההחל

יש לתת עדיפות לנסיעת עובדים ברכב הברלינגו מאשר שימוש ברכם הפרטי לצורך נסיעות בתפקיד  –ברלינגו 
  כמו כן שימוש ברכב לצורך הסעת מדריכי הצופים.

  

  רונן מרסיאנו.

 




