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לכבוד
חברי הועד

הנדון :סיכום ישיבת ועד מס' 29
מיום ראשון ,ח' טבת4.1.09 ,

.1

נוכחים
איציק שטיינברג
יעקב טאוב
יוסף אופנבכר
יצחק הרטמן
קרן ריצמן
אייל ברייטברט
בליץ שמואל

.2

נעדרו
יריב אהרון
רפי ברזני

.3

אישור פרוטוקול קודם – מאושר פה אחד

.4

עדכון בטחוני
איציק נתן סקירה בטחונית לאור הארועים האחרונים באזורינו.

ביום ראשון  28.12.08קויימה פגישה מצומצמת בבית שטיינברג בהשתתפות אייל
ברייטברט ,יריב אהרון ,ומוטי וזאת לאור ההתפרעויות בנעלין בהם נהרג תושב נעלין.
בפגישה זו הוחלט לא להכניס פועלים לעבודה עד שהמצב ירגע ואכן ביום שני ושלישי לא
הורשו פועלים פלסטינים להיכנס לעבודה.
גם בשבוע זה לאור הכניסה הקרקעית לעזה הוחלט לא להכניס את הפועלים לעבודה ביום
ראשון זה.
.5

צח"י
-

-

.6

דבי צוקר יו"ר צחי נתנה סקירה על מבנה צח"י ותפקידיו.
דבי מבקשת להיות חברה בועדת בטחון – הועד אינו מתנגד לבקשתה.
דבי מבקשת לחזק את הקשר עם נציגי מע' החינוך מכל המוסדות בישוב – הוצע לדבי
להיות בקשר עם ראשי ועדות חינוך ובטחון ובאמצעותם תרחיב את הקשר עם מוסדות
החינוך.
עלה רעיון ליצור קבוצת תמיכה למשפחות החיילים הלוחמים בעזה – תפורסם מודעה
בבתי כנסת וברמוד לארגון קבוצה זו.

מכרז חב' שמירה
הועד משמש כועדת מכרזים למכרז  4\08לבחירת חברת שמירה ובמעמד זה נפתחות
המעטפות שהוגשו.
א .מעטפה מס'  – 1צוות  5מע' אבטחה משולבת
ערבות בנקאית – יש
הצעת מחיר :שומר שער  ₪ 34.8 -לשעה  50% +תוספת שבת.
סייר לילה  ₪ 35.0 -לשעה  50% +תוספת שבת.
רכב לחודש ₪ 12000 -
ב .מעטפה מס'  – 2שמירה ובטחון הצפון בע"מ
ערבות בנקאית – יש
הצעת מחיר  :שומר שער וסייר  ₪ 34.5לשעה  50% +תוספת שבת
רכב לחודש – .₪ 13800

ג .מעטפה מס'  – 3קבוצת ש .ניר בע"מ
ערבות בנקאית – יש.
הצעת מחיר  :שומר שער וסייר  ₪ 44לשעה  50% +תוספת שבת
רכב לחודש – .₪ 14000

ד .מעטפה מס'  – 4ברק אור בטחון ושרותים בע"מ
ערבות בנקאית – יש
הצעת מחיר :שומר שער –  ₪ 36.29לשעה  50% +תוספת שבת.
סייר לילה  ₪ 36.60 -לשעה  50% +תוספת שבת.
רכב לחודש – .₪ 12700
ה .מעטפה מס'  – 5מיקוד אבטחה
ערבות בנקאית – יש
הצעת מחיר :שומר שער וסייר –  ₪ 34.60לשעה  39% +תוספת שבת.
רכב לחודש ₪ 6680
הוקמה ועדה בהשתתפות :איציק שטיינברג ,אייל ברייטברט ,יריב אהרון,
רבש"צ והח"מ שתדון בתוצאות המכרז ותקבע חב' זוכה.

.7

ישיבת נר תמיד
מטעם הישיבה השתתפו :הרב פלטי ,סלם ,רם ברלין ,יצחק טובולסקי ,חנה שפיגלמן.
הרב פלטי – נתן סקירה מקיפה על הישיבה.
מבחינתנו רואה ב 150-תלמידי הישוב הלומדים בישיבה את לב הישיבה וכל אחד
מהם הינו עולם בפני עצמו .בעיניו כל הפרוייקטים האחרים באים לתמוך
בתלמידים ובנוער הישוב.

סלם  -היום התקיימה פגישה עם מוטי יוגב ומהנדס המועצה בנושא בניית שלב ג' ותכנון
כולל של הישיבה.
שלב א+ב מתוכננים להסתיים לקראת יולי  2009קבלנו הרשאה לשלב ג' אך
הכסף יגיע רק בעוד כחודשיים ולכן בקשנו לקדם את הבנייה של שלב ג' כך שכל
הבנייה בישיבה תסתיים לקראת חג הסוכות.
מוטי בודק בקשה זו ובכל מקרה עושה מאמץ לקדם את חפירת יסודות שלב ג'
ע"מ לחסוך בזמן.

בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב

