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 נוכחים .1
 

 איציק שטיינברג
 יצחק הרטמן
 יעקב טאוב

 אייל ברייטברט
 רפי ברזני 

 נאוה גלבנד
 יוסף אופנבכר
 יריב אהרון

 

 נעדרה .2
 

 קרן ריצמן
 

 . מאושר פה אחד–קודם פרוטוקול  .3
 
 

 ד"בית חב .4
 

 .ד"התקבל מכתב בקשה להקצאת מגרש לבניית בית חב -
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 .ד בישוב והצורך בהקצאת המגרש"הרב ברק כוכבי הציג את פעילות חב -
  -:סוכם שטרם קיוים דיון בנושא יש להעביר למזכירות את המסמכים הבאים -

כונותם ד ונ" משפחות המתפללות כיום בבית כנסת חב50חתימות של  .א
לבנייה כפי ששילמו מתפללי  $ 3000 -לתרום לעמותה שתקום סכום של כ

 .יתר בתי הכנסת
מסמך מהתורם הפוטנציאלי ובו ציון סכום התרומה לבנייה במידה ויוקצה  .ב

 .מגרש
 

 פיצה מיה .5
 

 .רמת מודיעים' משרדי חב\הופיע בפני הועד מר הלל רונן שפתח פיצה במרכז המסחרי -
 .ן עסק מהמועצה עבור הפיצרייה שפתחמר הלל ביקש רישיו -
 .בין יתר דרישות המועצה נדרשת הסכמת הועד המקומי -
היה עליו להסדיר את , ר הועד הפנה את תשומת ליבו על כך שהתהליך לא היה תקין"יו -

 .כל האישורים לפני הפתיחה ולא כפי שנעשה
ייבות לעמוד סוכם שהסכמת הועד תינתן רק לאחר קבלת מכתב ממר הלל רונן ובו התח -

 .מ"בדרישות הר
 .21.30שעות הפתיחה לא יהיו מעבר לשעה  .א

פיצרייה אלא בתוך הפיצרייה \לא יונחו שולחנות ברחבה שליד המשרדים  .ב

 . בלבד
 .שמירה על השקט והנקיון הסביבתי .ג

מ לשמור על איכות החיים של השכנים וכל חריגה מהם "ל הינן ע"הודגש שהדרישות הנ -
 .מועצה\ ומיידית מצד הועדתיתקל בתגובה חריפה

 

 .התקבל פה אחד

 
 נושא אישי .6
 

לפני הבחירות לועד הנוכחי היה הסכם אישי בין יצחק הרטמן לאיציק שטיינברג על רוטציה 
 .ר הועד"בתפקיד יו

 מ לעמוד בהסכם כפי שפורסם לתושבים " לפני כחצי שנה התחלתי להתלבט בעניין ע–יצחק 

 ות במילוי התפקיד לאור עבודתה של בריינה כרכזת  אך נוכחתי לדעת שקיימת בעיתי
 . קהילה

ד שרה ברויינר היועצת המשפטית ואז התברר לי "נפגשתי בנושא זה עם עו -
ר הועד יחולו עלי מגבלות שיקשו מאוד ואולי אף לא יאפשרו מילוי "שבתפקיד יו

 .התפקיד כנדרש
תה של בריינה מאחר וחשוב לי שעבודת הועד לא תפגע ומאידך לא תפגע עבוד -

 .ר ולהמשיך כחבר ועד כפי שהיה"החלטתי לוותר על תפקיד היו
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 עידכונים .7
 

 :נמסרו עדכונים בנושאים
 

 .כ זבולון אורלב"פתיחת הספריה החדשה וחנוכת הבית שהתקיימה בהשתתפות ח  -ספריה 

 
 . תפקוד שוטף–מקווה 

 
 
 
 

 
 
 
 

 ב ב ר כ ה         
 

 מוטי רוזיליו        
 מזכיר הישוב         
 

 


