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 נוכחים .1
 

 איציק שטיינברג
 אייל ברייטברט
 שמואל בליץ
 יצחק הרטמן
 טאוב יעקב
 רפי בראזני
 קרן ריצמן

 יוסף אופנבכר
 

 נעדר .2
 

 אהרון יריב
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  הנושאים שנדונוסיכום .3
 

 ועדות .א
 

 השתתפו 
  ועדת בטחון–אייל בן דוד 
   ועדת ספורט-רות בייקר 

  ועדת חינוך–טובולסקי יצחק 
  ועדת נוער–חנה שפיגלמן 
 עיתון -שרה טאניס 
  נציג במועצה–אדמונד חסין 

 
 . מברך את ראשי הועדות וחבריהם על פעילותם הברוכה והפורה–איציק 

י " לזרז הגשת תוכנית עבודה שנתית בחלוקה לתקציב עפמבקש מראשי הועדות
 .התקציב שאושר

כמו כן לגבש נוהלי עבודה וכיצד הועדות רואות את התפקיד מול הגורמים 
 .השונים

  אנחנו שואפים להכין תוכנית שנתית לפעילות ספורטיבית כגון תחרות –רות בייקר 
 .'וניווט וכ, רכיבה על אופניים, קטרגל, ריצה, קליעה

 .אחת הבעיות שלנו הינה חוסר במתקנים -
  ₪ 15000 -עלות התקציב לפעילות השוטפת מוערכת בכ -

 .אנו מטפלים בשני פרוייקטים גדולים -בליץ 
אנחנו צריכים עזרה מאבי ,  נפגשתי עם נציגי מפעל הפיס–אולם ספורט  )1

 . הנושא יועלה לדיון בפגישה עם אבי רואה–רואה בנדון 
ל איגוד הבייסבול ואנו בהדברות "נפגשתי עם מנכ –מגרש בייסבול  )2

 .לפיתוח המגרש

 
 אנחנו . התברכנו בנוער טוב אנו משתדלים לספק את צורכי הנוער על כל גווניו -חנה שפיגלמן 

 .צריכים לראות בפוקוס את הנוער בחלוקת התקציב
 

 ה על תוכנית צריכים לתת מחשב, אנחנו רוצים לבנות תוכנית שנתית מול המועצה -אדמונד 
 .רב שנתית

 .אני מניח שאם נביא בצורה מתוכננת למועצה נוכל לקבל לא מעט אמצעים
  -:   יש לנו תוכנית עבודה שנתית שממנה גזרנו את היעדים-אייל בן דוד 

  במשך השנה כאשר 80% - בחצי שנה ו50% -צמצום הפריצות לישוב ב )1
 . לישובי גורמים מחוץ"בעדיפות ראשונה לצמצם פריצות ע

 .מניעת ונדליזם )2
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תחקיר ,  דיונים עם המועצה2עד כה בצענו הרבה פעילות שכללה  -
 . דיונים בתוך הועדה2 -אירוע בשיתוף המועצה ו

 -:סיכמנו עם המועצה לקבל את האמצעים הבאים -

 . לגדר הבטחון בצד הצפוניW 1000 פנסים 8 )1
 . אחד על השני3 –מ בתלתליות " ק1.4תגבור הגדר לאורך  )2

 .2009 -יפול בשדרוג דרך פטרולים יהיה בט )3

 . גליונות בלבד6התקציב שאושר לנו מאפשר להוציא  -שרה טאניס
 בשנים האחרונות טיפלתי בארגון משלוח מנות ישובי בפורים השאלה אם   

 ?השנה יש כוונה להמשיך באותה מתכונת
 שרה ' מאחר והארגון היה טוב מאוד בשנים האחרונות הועד מבקש מגב

 .להמשיך גם השנה
 .לקראת יום העצמאות נוציא גליון חגיגי מתקציב חגיגות יום העצמאות  -איציק 

 תקציב ועדת חינוך למוסדות יועד לפרוייקטים מיוחדים בנתיים התנסנו  -טובולסקי 
 .פעם אחת

 .דיון בחלוקת התקציב למוסדות יהיה בישיבה שתתקיים בשבוע הבא
 

 אישור פרוטוקול קודם .ב
 

 .מ ולא הוכנסו לפרוטוקול" טאוב העלה שני נושאים הריעקב
מבקש לקבל מסמכים כגון חובות תושבים גם אם חל לגביהם צינעת הפרט  )1

 . החלטה לא להעביר–
 . מליאת הועד תשמש כועדת מכרזים–ועדת מכרזים  )2

 .ההחלטה התקבלה פה אחד
 .הפרוטוקול מאושר פה אחד

 
 דואר  .ג
 

 . הדואר ובשרות בכלל יש הרבה בעיות בחלוקת–איציק 
 המחלקת נעדרת הרבה והחלוקה לא מבוצעת באופן סדיר הוחלט לארגן פגישה עם 

  רשות הדואר בדרכים לפתרון הבעיה כולל האפשרות לקחת אחריות להפעלת 
 .נקודת החלוקה

 ביוב .ד
 

 מ הסביר על פרוייקט הביוב של מודיעין עילית "הח -
 .לזמן את מנהל איגוד הסביבה לישיבת ועד -

     ב ב ר כ ה                                                                               
     מוטי רוזיליו       

    מזכיר הישוב         
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