כו סיון תשע"א
28.6.11
ועד – -3634

לכבוד
חברי הועד

הנדון :סיכום ישיבת ועד מס' 69
מיום רביעי ,כ' סיון22.6.11 ,

.1

נוכחים
איציק שטיינברג
אייל ברייטברט
נאוה גלבנד
רפי ברזני
אופנבכר יוסף
קרן ריצמן
יעקב טאוב

.2

נעדרו
יצחק הרטמן
יריב אהרון

.3

פרוטוקול קודם – מאושר פה אחד.

.4

מצלמות
הוגשו שתי הצעות.

ישיבת ועד מקומי חשמונאים

הועד מהווה ועדת מכרזים לבחירת אחד הזוכים מתוך שתי ההצעות הוחלט לקיים פגישה עם
שני המגישים עם צוות שיכלול את החברים איציק שטיינברג ,יוסף אופנבכר ,רפי ברזני
והח"מ ביום שני  ,27.6.11החל משעה .18.30
הועד מסמיך את הצוות הנ"ל לבחור בהצעה הטובה ביותר.
.5

בנ"ע – בניית בית כנסת.
הח"מ מטה יגיש הערכה תקציבית לבניית בית כנסת בגודל  200מ"ר עבור בנ"ע לעומת בניית
פרגולה בגודל הנ"ל.
בישיבה הבאה יוחלט מה לבנות.

.6

הרחבת מדרגות בי"ס ממ"ד
ההערכה להרחבת המדרגות הינה  ₪ 16000כולל שער לכניסה .יו"ר ועדת ש.פ.ה .מתבקש
לבדוק אם יכול להקציב מחצית מהסכום והמחצית השנייה לבקש מהמועצה במסגרת שיפוצי
קייץ.

.7

עובד מצטיין
הועלה רעיון להנהיג עובד מצטיין בקרב העובדים הפלסטיניים במטרה לעודדם וליצור תחרות
שתגביר את הפריון בעבודה.
השנה מוצע להעניק את הפרס בסך  ₪ 1000לג'אלל.
מאושר פה אחד.

.8

מגרש כדורסל לישיבה
ביום  23.6.11יתקיים דיון בנושא אולם ספורט ומגרש פתוח עבור הישיבה .האפשרויות
הקיימות לבניית המגרש הפתוח הינם:
א .הרחבת המגרש הקיים לכיון מגרש הבייסבול.
ב .בניית מגרש חדש בשטח שבין החניות בכניסה לישוב למגרש הבייסבול.
ג .מגרש בשטח הקמפוס הישן וזאת לאחר תכנון העמדת אולם ספורט.
החלטה
א .הועד מתנגד להרחבת המגרש הקיים.
ב .תומך בבניית המגרש באחת משתי האפשרויות הנ"ל.
התקבל פה אחד.
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.9

ערים תאומות
באופן עקרוני ההצעה מאושרת.
לכשיהיו פרטים יותר מדוייקים הנושא יובא לדיון בועד.

.10

קייטנה
החל משנה הבאה ישתתף נציג הועד בראיונות קבלת מדריכים וזאת לאור הבעיות שהיו
השנה.

.11

תרומה לישיבת איתמר
מאושרת תרומה בסך  ₪ 1000מותנה בחוו"ד משפטית לגבי חוקויותה.

בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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