ב' אלול תשע,ג
.8.8.8
ועד – -8598

לכבוד
חברי הועד

הנדון :סיכום ישיבת ועד מס' 31
מיום שני ,יד' אב11878.8 ,

.3

נוכחים
איציק שטיינברג
דב גילאור
חני טבק
אייל ברייטברט
תם חגי
יריב אהרון
פנינית חברוני
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נעדרו
יואל ליפשיץ
ציונה שרוני
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.1

ועדת חינוך
מטעם ועדת חינוך השתתפה גב' נאוה גלבנד8
א 8דב נתן סקירה על התקדמות הקמת והרישום לצהרון עד כה נרשמו  95ילדים מתוכם 9
ילדים לחלק מהשבוע 8יש סיכוי שהרישום ימשך ונצטרך לפתוח  8צהרונים8
החלטה
במידה ויהיו מספיק ילדים שיצדיק פתיחת  8צהרונים הועד מאשר פתיחת כולל מימון הגנים
כאשר לשנת  ₪ 1911 – 11.8יהיו מתקציב ועדת חינוך8
והיתרה מתקציב כללי ואילו בשנת  11.5כל הצהרונים יתוקצבו לכתחילה התקבל פה אחד8
ב .גני ילדים
נאוה עדכנה שעד כה הרישום לגני הילדים הוא  .11ילדים ל 5 -גנים (יהיה יותר צפוף
משנה שעברה)8
טרם בוצעה חלוקה לגנים ממתינה לגמר הרישום לצהרון בכדי לנסות ולשבץ בהתאם
למיקום הצהרונים בכדי לחסוך להורים הסעות מהגן לצהרון8
ג 8דב מעדכן שהבי"ס ממ"ד מבקש השתתפות ברכישת מחשבים בסך כ8₪ 11111 -
לאור מצב התקציב אין אפשרות לסייע בתחום זה ורענון המחשבים יהיה מהתקציב של
המועצה ובי"ס ממ"ד8
הועד מודה לחברי ועדת חינוך על פעילותם למען הישוב8

.4

מאזן 2132
מאזן  11.1שהוכן ע"י רו"ח אריה ברסקי מאושר לחתימה ולהפצתו לגורמים הרלוונטים 8-
התקבל פה אחד8

.5

במפרים
התקבלה בקשה לבחון הוספת במפרים ברח' מוריה וברחוב היצהר\הזית8
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הועד דן בנושא כועדת תחבורה ישובית ומאשר פה אחד לקבל אישור הממונה על התחבורה
ומימון הביצוע באמצעות המועצה האיזורית מטה בנימין8
.6

עידכונים
א 8בניות גן – התקיימה ישיבה עם המתכננים והיועצים ביום שני האחרון 8הסיכום בשבוע
הראשון של אוג' לפרסם מכרז8
ב .אולם ספורט
סיו"ר המועצה הבטיח לעשות הכל לקדם את הפרוייקט ,מאידך בגלל העיכוב הפסדנו כ-
 .מיליון ש"ח מתקציב הטוטו בגלל שהדירוג הסוציואקונומי של המועצה עלה ולכן
ההשתתפות של הטוטו ירדה8
ג .דאר
נמסר לי ע"י איתי שביום שני  11878.8מודיעין עילית אישרה את ההעברה של מבנה
התיבות לגני מודיעין 8העיכוב עד כה נבע מאיום של תושבים להגיש בג"צ8
ד .בית עלמין
התקבל אישור עקרוני לקבור בבית העלמין במבוא חורון כפתרון ביניים עד להכשרת
החלקה במודיעין ודרך הגישה אליה8

בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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