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לכבוד
חברי הועד

הנדון :סיכום ישיבת ועד מס' 4

.1

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

.2

אישור פרוטוקול קודם
אושר פה אחד.

.3

סיכום הנושאים שנדונו
א .רכזת קהילה
ישיבה סגורה רצ"ב סיכום ישיבות סגורות.

ב .מקוה
ישיבה סגורה – רצ"ב סיכום ישיבות סגורות.
ג .איוש ועדות
איציק -
יוסף -
סטיב -
יצחק -

יש היענות יפה של תושבים להתנדב לועדות אך השאלה
אם אנחנו צריכים להגביל את גודל הועדה.
דעתי לא צריך להגביל.
אני גם בדיעה שלא להגביל מי שיכול לתרום בבקשה.
מציע שהועד ימנה יו"ר זמני לכל ועדה שיזמן את הישיבה
הראשונה ובה יבחר יו"ר קבוע וגם הרכב וגודל הועדה.
ההצעה התקבלה פה אחד.

-

-

-

צירוף תושבי גני מודיעין לועדת בטחון – תבדק חוקיות
העניין עם היועץ המשפטי.
אם התשובה תהיה חיובית הנושא יוחזר לדיון והחלטה
בועד.
בשלב זה תושבי גני מודיעין לא יהיו חברים בועדת בטחון
וכן הרבש"צ לא יהיה חבר מן המניין ויזומן עפ"י דרישת
הועדה.
סוכם לשלוח מכתב לכל יו"ר זמני בציון שמות התושבים
שהביעו רצונם להיות חברים ולבקש מהם לקיים ישיבה
בדחיפות לדון בתקציב  2008ומינוי יו"ר קבועים – רצ"ב
המכתבים לועדות.
יצחק מבקש להקים ועדה נוספת שתעסוק במחשוב –
אושר פה אחד.

ד .יצור שוקולד
מר וקסלר מבקש להאריך בשנה נוספת את אישור הועד לייצר שוקולד
בבית משפ' רותם וזאת ע"מ לקבל את אישור ניהול העסק.
מאחר ואין סמכות לועד לתת אישור לעסק במקום מגורים הנושא לא נדון
כלל.

ה .פירסום פרוטוקולים באינטרנט
יצחק – פירסום הפרוטוקולים באינטרנט או ברמוד מגיע לכל אחד ויש
סכנה שיבוצע שימוש לרעה בחומר המתפרסם מאידך הנושא חשוב
וצריך לפרסם לתושבי הישוב ולכן צריכים למצוא דרך שתבטיח
פרסום ללא נזקים.
אחד הפתרונות הינו להרכיב רשימה של תושבי הישוב ורק הם
יקבלו או לבנות אתר משלנו או להשתמש באתר של חיים דה יונג
אך צריך לשפר אותו.
מוטי – מציע לבדוק פרסום הפרוטוקולים באינטרנט המועצה.
סוכם – שהנושא יבדק בועדת המיחשוב.

בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב

