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.1

נוכחים

איציק שטיינברג
דב גילאור
ציונה שרוני
בנימין אקמן
חגי תם
יואל ליפשיץ
יריב אהרון
פנינית חברוני
.2

נעדר
יוסי גבאי

פרוטוקול קודם – סעיף ,4ב – .התקבל ברוב  1 ,6מתנגד ולא פה אחד .למעט
.3
תיקון זה הפרוטוקול מאושר.
.4

מונה מים קריאה מרחוק

השתתף מר גיא ויליק מחב' דורות.
גיא הציג את הדור החדש של מוני מים קריאה מרחוק על יתרונותיו.
ומציע לנו להחליף את המונים הקיימים במונים החדשים וזאת במלאת חמש שנים למונים
הקיימים וצריך להחליפם עפ"י חוק.
עפ"י ההסכם הקיים עם חב' דורות .חב' דורות צריכה לספק לנו מונים חדשים
מהדור הישן ללא תמורה ולכן חב' דורות מציעה לנו החלפת  600מונים ומע' תקשורת
בעלות +₪ 174,000מע"מ במקום .₪ 266000
הוסבר לנציג חב' דורות שהמונים מהדור הקיים מספקים אותנו וניתן לעבוד איתם
עוד  5שנים ואז לקבל החלטה על שדרוג אך מאחר וחב' דורות מעוניינת להפסיק השימוש
במונים מדור ישן אנו מצפים להצעה יותר אטרקטיבית מבחינה העלות.

סוכם  -שימשך מו"מ בין הח"מ לחברת דורות ולהביא הצעה מתוקנת לאישור הועד באחת
הישיבות הקרובות.
בטחון
לאור המצב הבטחוני המתמשך הוחלט להמשיך את תגבור האבטחה בשני שומרים

.5
עד
לישיבה הבאה אלא אם ועדת הבטחון תחליט להפסיק לאור שיפור במצב .התקבל ברוב 6
בעד – 1 ,נגד.
אולמות בתי הכנסת וישיבה
.6
איציק עידכן על הפגישה שהייתה עם יקי הימלפרב בנושא אולם הישיבה.
הוחלט לשלוח את סיכום הפגישה לישיבת נר תמיד וליקי.
הדיון לגבי אולמות בתי הכנסת ימשך באחת הישיבות הקרובות.
התקבל פה אחד
רכזי נוער
.7
רכזי הנוער החדשים נעמי ונתנאל יאנג הופיעו בפני הועד להיכרות.
נעמי עלתה לארץ לפני כשלוש שנים לומדת תואר שני בחינוך.
נתנאל תושב הישוב לומד באריאל לתואר בפסיכולוגיה.
רכזי הנוער עברו את הליך הקבלה כולל אישור דורון גילבוע .סוכם שיתחילו לעבוד ב-
 .1.11.15תהיה תקופת ניסיון של כ 6 -חודשים.
התקבל פה אחד.
.8

דלתות מועדון נוער

דלתות מועדון נוער נפרצות כמעט מידי יום כולל שבירת מנעולים .ולכן אין מנוס מלהחליפן
לפלדלת עם צילנדרים ומפתחות שלא ניתן להעתיקם.
בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב

