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 נוכחים .1
 

 איציק שטיינברג
 יוסף אופנבכר 

 יעקב טאוב
 יצחק הרטמן
 קרן ריצמן 
 נאוה גלבנד

 
 נעדרו .2
 

 יריב אהרון
 רפי ברזני 

 ל" בחו–אייל ברייטברט 
 

 ותת ישיבת נר תמיד עמ .3

 
 . יקי הימלפרב–ר העמותה "מטעם העמותה השתתף יו

איציק תיאר באופן כללי את היחסים הקיימים בין הישיבה לועד תוך הדגשת חוסר שיתוף 
 .פעולה הקיים דבר שפוגע בשני הצדדים
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הועד מצפה ליותר מעורבות ושיתוף פעולה מהישיבה במיוחד לאור חילופי הגברי ומאחלים 
 .יקי הצלחה בתפקידול

  צריך ליישר את ההדורים ולשתף פעולה בהרבה תחומים למען תושבי הישוב לדעתי יש –יקי 
 .        אמנה שהוכנה בעבר ואף נחתמה בין הועד לישיבה

 .        ועיקרה שהישיבה הינה של הישוב וצריכה לשרת את תושבי הישוב
 פתוח סוכם לקיים פגישה לגבי תוכנית העמדת אולם ספורט ומגרש ספורט -

 .כ להביא את הסיכום לאישור הועד"מ ואח"והח, יקי, בהשתתפות איציק
 

 . מאושר פה אחד–פרוטוקול קודם  .4
 

 . התובעים דחו את ההצעה לפשרה ולכן הנושא חוזר לבית המשפט– מקווה .5
 

 מדריך טלפון .6
 א "מאושר למר דב גילאור להוציא את המדריך לשנת תשע .א

 .עבודה הנפלאה שעושהומודים לו על ה
 .הועד מציע חלוקת הרווחים כדלקמן

 . מלגות לתלמידי נר תמיד– 1\3
 . מתן בסתר– 1\3
 . מתנות לחיילים מתגייסים– 1\3

 התקבל פה אחד
 

 קריאת מים מרחוק .7
 

ב " רצ– הצעות מחיר לפרוייקט התקנת מונה מים קריאה מרחוק 3קיבלנו  .א
 .דיוןטבלת השוואה של שלוש החברות שחולקה ב

פעמים כולל מצגת בעניין הוחלט עקרונית לאשר ' לאחר שהנושא נדון מס .ב
 . התקבל פה אחד–זו ' התקנת מע

מ עם שתי חברות "יעקב ומוטי שתנהל מו, הוקמה ועדה בהשתתפות איציק .ג
 .מ"מ ומד מים רימונים בע"הזולות דורות בע

 
 ועדת תרבות .8

 

 ).גמלאים(ועדה למועדון מפגשים מתקציב ה ₪ 5000ר ועדת תרבות  מאשר העברת "יו
 

 ב ב ר כ ה          
 מוטי רוזיליו         
 מזכיר הישוב         
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