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לכבוד
חברי הועד

הנדון :סיכום ישיבת ועד מס' 27
מיום ראשון ,יז כסלו14.12.08 ,

.1

נוכחים
איציק שטיינברג
סטיב שמואל
יריב אהרון
יעקב טאוב
רפי ברזני
יוסף אופנבכר
יצחק הרטמן
אייל ברייטברט
קרן ריצמן

.2

פרוטוקול קודם – אושר פה אחד
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.3

מדידת מגרש בייסבול
מר סטיב שמואל קבל על המכתב ששלח הח"מ בעניין מדידת מגרש בייסבול שבוצעה שלא
לצורך בהזמנת נציגי ועדת ספורט וש.פ.ה .בעלות של  ₪ 3500באופן ישיר ולא באמצעות
המזכירות.
התפתח ויכוח\דיון לגבי סמכויות חברי הועד והמזכירות ויחסי הגומלין וסוכם באופן כללי
שתפקידי הועדות וחברי הועד החברים בהם לקבוע סדרי עדיפות וחלוקת התקציב שאושר
להם לנושאים השונים שבתחום הועדה.
ואילו ההוצאה לפועל של העבודה \ פעילות תהיה באחריות המזכירות באמצעות הזמנת
עבודה כמקובל וכנדרש.
באופן חריג וחד פעמי איציק מציע לשלם למודד עבור מדידת הבייסבול ההצעה התקבלה
ברוב  8בעד  - 1נגד.

.4

סיכום הנושאים שנדונו
א .מע' סינון מים – חב' תמהיל
סוכם שהנושא יורד מסדר היום לאור העלויות הגבוהות מחד ומאידך לא ניתן לחייב את
התושבים להשתתף בעלות המערכת למרות שהם הנהנים העיקריים.
ב .אזור רישום
המועצה מבקשת שהועד יאשר את אזורי הרישום לתלמידי הישוב לחמש שנים הקרובות.
הוחלט פה אחד שאזורי הרישום ימשיכו להיות כפי שהיו עד כה.
ג .מקום תפילה לבנ"ע בשבת
(1
(2

בית כנסת יש משה אינו מאפשר לחניכי בנ"ע לקיים תפילת מנחה בשבתות
עקב נזקים שלטענת הגבאים גורמים החניכים.
הוחלט בשלב זה שועדת נוער תפנה לרב פלטי לבדוק אפשרות לקיים את
התפילה בבית המדרש של הישיבה.

ד .תקציב ועדת ספורט לשנת 2008
(1

חלוקת תקציב ועדת ספורט לשנת  2008כמופיע במסמך הרצ"ב מאושר פה
אחד.
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(2

למימוש התקציב הנ"ל יש להעביר מפרטים כגון לגדר רשת ,מושבים וכו'.

ה .מקוה
העבודה במקוה התחילה בשעה טובה היום יז' כסלו תשס"ט .בהתאם להתקדמות העבודה
יקבע מתי יתקיים טקס הנחת אבן פינה כאשר השאיפה היא לקיימו בטו' בשבט.
ו .דואר  +אב בית למועדון
יש  5מועמדים לתפקיד מחלק הדואר ו 3 -מועמדים לתפקיד אב בית .יקבע יום ראיונות
בהקדם כך שהמועמדים שיבחרו יתחילו את העבודה ב 1 -ינו' .2009
ז .תקציב 2009
ישיבת תקציב לשנת  2009תתקיים במוצאי שבת  20.12.08במגמה לסיים את הדיון
ולהעביר למועצה לפני תחילת שנת .2009
ח .ארנונת ישוב
עפ"י הנחיות משרד הפנים הארנונה בשנת  2009תתייקר בשיעור  4.57%ולכן צו
ארנונת ישוב יועלה בשיעור הנ"ל בהתאם – אושר פה אחד.

בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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