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 נוכחים .5

 

 איציק שטיינברג

 דב גילאור 

 חגי תם

 יואל ליפשיץ 

 אייל ברייטברט

 פנינית חברוני

 חני טבק

 

 נעדרו .2

 

 ציונה שרוני 

 יריב אהרון

 

 .מאושר פה אחד –פרוטוקול קודם  .1

 

 ועדות משנה  .4

 

 למרות שההחלטות מתקבלות במליאת, ועדות משנה באות לסייע לפעילות הועד –איציק 

הועד יתחשב מאוד בהמלצות הועדות ויקבלן במיוחד כשעומדים בתקציב , הועד

 .ובמדיניות הועד

 .חברים 51 -ממליץ שבועדות לא יהיו יותר מ
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 .ת את הדרך החינוכית הבלתי פורמלית של הנוערועדת נוער אחראית להתוו- אייל 

קומונרית , רכזי גרעיני נחשון, רכזי הנוער, הועדה עובדת מול גורמי המועצה

 .משטרה ועוד, קידום נוער

הועדה בוחנת סיוע למשפחות נזקקות בכדי לאפשר השתתפות הבנים בפעילויות 

ה מלווה את כמו כן הועד. כאשר הועדה משתדלת לגייס את הכספים לסיוע

 .הקומונרית

 

 ות מלצהועדה תמליץ על מיקום המ. עדיין לא גיבש צוות לועדה, ר ועדת בטחון"יו  –יוסי גבאי 

 .החדשות 

 

 חברים מקווה לגייס כמספר כזה לקדנציה  3 -בקדנציה הקודמת היו בועדה כ –שמשון מהודר 

 הביוב למאסף ' חיבור מע הועדה תטפל בנושאים איכות סביבה כגון. הנוכחית            

אם ידרש תקציב מיוחד יובא הנושא לדיון . 'שריפת מזבלות וכו, מיחזור, איזורי

 .בועד

 

זו שנה שנייה שמועדון גיל הזהב מופעל פעמיים בשבוע מבקשת להמשיך לנהל   -לאה מדעי 

 .את הפרוייקט באופן עצמאי

 

 .מלצות לועדעד הישיבה הבאה נביא ה –ע .פ.ר ועדת ש"יו- חגי תם 

 

 .עדיין לא הצטרפו חברים לועדה מטפל בנושא  –דב גילאור 

 

 .הועדה בנויה מנציגי בתי הכנסת –ועדת דת   –משה סלם 

 : פעילות הועדה כוללת           

 .ס"ערב ישובי בנושא דת דוגמת סיום הש 

 .הקפות שנייה 

  .לימוד ליל שבועות והושענא רבא 

 

ומספר לא מבוטל של . זוגות צעירים 31 -יש קרוב ל –דור ההמשך ועדת  –מילטי לוינסון 

 .רווקים הרוצים להיות מעורבים בפעיליות הישוב

 .חברים בועדה 7יש  

 

מתכננת פגישה עם שירה גילאור , בודקת את הפעילויות הקיימות  -ועדת חסד - חני  טבק 

גייס חברים לועדה מן לתיאום הפעילות כמו כן פנתה לתושבי הישוב ל'וזהבה תורג

 .וכן לקבל רעיונות לנושאים לטיפול
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, המצב כיום קשה שאין מקום קבורה מסודר לישוב  -ועדת חסד של אמת - קופרמן שמואל 

, יש הבטחות לטווח רחוק להקמת בית עלמין למערב בנימין בעיר מודיעין

 .אבל זה יקח עוד הרבה זמן ועד אז אין פתרון לישוב

   

 יש חברות וארגונים שניתן לקבל כספים מהם לעיתים האפשרות - ועדה כלכלית  יואל ליפשיץ

 .הינה רק באמצעות המועצה

 ח שמוכנות להשקיע במתקנים"כמו כן יש אירגונים דוגמת קופ

 .דוגמת מסלול הליכה או מתקני ספורט

 .יואל בודק כיצד לרתום חברות כאלו לישוב

 

 .במייל עד יום שלישי שלפני הדיוןה פרוטוקולים ונושאים לדיון ישלחו מעת .1

 

 .שמירה' הופץ מכרז לחב –מכרז שמירה  .3

 

 :בועדת מכרזים למכרז זה יהיו החברים

 .מ"זרובבל שרעבי והח, יואל ליפשיץ, יוסי גבאי, איציק שטיינברג

 .התקבל פה אחד

 

 .ידון בישיבה הבאה –יעוד שטחים חומים  .7

 

 .ישיבה הבאהידון ב –חתימה על מסמך ניגוד אינטרסים  .5

 

 .25.5.51מ עד "נושאים יש להעביר לח, 27.5.51הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון  .9
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 מוטי רוזיליו

 מזכיר הישוב 

 

 

 

 


