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.1

נוכחים
איציק שטיינברג
יריב אהרון
פנינית חברוני
ציונה שרוני
חני טבק
יוסי גבאי

.2

נעדרו
יואל ליפשיץ
חגי תם
דב גילאור – בחו"ל

.0

פרוטוקול קודם – מאושר פה אחד.

.4

בית חב"ד
השתתף בדיון הרב ברק כוכבי.
ברק – חב"ד חשמונאים מקיימת פעילות עניפה בישוב אפשר להתרשם מהאירועים באתר
"בית חב"ד – חשמונאים".
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עיקר הפעילות :שמחת בית השואבה ,ל"ג בעומר ,תהילים כל שבת לילדים ,עלון שבת לבתי
הכנסת ,יט' כסלו ועוד...
תקציב בית חב"ד שנתי כ.₪ 01111 -
 כל חברי הועד שנכחו התבטאו בעד הרעיון להקים בית חב"ד וכן ציינו לטובה אתהפעילות המבורכת המוסיפה הרבה לחיי הקהילה .יחד עם זאת מבקשים לעמוד בסיכום
הפקדת סך  ₪ 201111בחשבון הנאמנות.
סיכום
הרב ברק ידאג להפקיד עוד כ ₪ 07111 -עד לישיבה הבאה ואם צריך לצרף את אברהם
גרינספאן כאחד הנהנים – לצרפו .לאחר הפקדת יתרת הכסף ימשך הדיון בנושא להקצאת
קרקע לבנייה.
.5

אתר אינטרנט
בגלל חוסר ההבנה הדיון ידחה לישיבה הבא בהשתתפות חיים דה יונג.

.6

מייל ישוב
יוסי גבאי יטפל בהקמת מייל ישובי לשימוש מזכירות הישוב.

.7

העברת הדואר
רשות הדואר ממשיכה לתעתע בנו ולא מבצעת את ההפרדה ,אני ממליץ לעבור לטיפול יותר
אגרסיבי כולל איום בתביעה משפטית.
סיכום
הועד מיפה את כוחו של הח"מ לנקוט בכל אמצעי ליגיטימי מול רשות הדואר וזאת לאור
כמות הגדולה של תושבים שאין להם תיבת דואר ונאלצים למשוך דואר רק בזמן קבלת קהל.
התקבל ברוב  2בעד 0 ,נמנע.
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.8

משלוח מנות
הועד תומך מאוד לשתף את הנוער במבצע משלוח מנות ע"מ להגדיל את כמות המשתתפים
בו.
סוכם על דעת חני שחלוקת הרווחים יחולקו לועדת חסד ,מתן בסתר ,ולפעילות חינוכית
לנוער.
התקבל פה אחד.

בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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