כח' כסלו תש"ע
15.12.09
ועד – -3383

לכבוד
חברי הועד

הנדון :סיכום ישיבת ועד מס' 45
מיום ראשון ,יב כסלו29.11.09 ,

.1

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

.2

נעדר
יצחק הרטמן בחו"ל

.3

סיכום הנושאים שנדונו
א .תקציב 2010
(1
(2

התקיים דיון תקציב לשנת  2010עפ"י המצע שהועבר לחברי הועד מראש
ודרישות הועדות השונות.
לאור עלויות הקשר הגבוהות הוחלט לצמצם את כמות מכשירי המירס
ולבטל את המכשירים של כיתת הכוננות השניה.
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(3

להלן התקציב שאושר לועדות
א(
ב(
ג(
ד(
ה(
ו(
ז(
ח(
ט(
י(
יא(
יב(

ועדת ספורט -
ועדת נוער -
ועדת דת -
ועדת חינוך -
ועדת תרבות –
ועדת בטחון -
ועדת ספריה -
ועדת ש.פ.ה- .
קהילה -
עדליאידע -
חנוכת המקוה -
עיתון -

₪ 25000
 ₪ 50000 + ₪ 75000מהכנסות
עצמיות.
 ₪ 55000כולל  ₪ 40000לתפעול
שוטף של המקוה.
₪ 50000
 40000 ₪ 57000הכנסות עצמיות.
₪ 3000
₪ 15000
₪ 60000
₪ 30000
₪ 20000
₪ 10000
₪ 20000

סה"כ תקציב  2010כ ₪ 112090000 -מאושר ברוב  7בעד  - 1נגד
ב .בג"צ גני ילדים
הישובים מתארגנים להגשת בג"צ נגד משרד החינוך והמועצה האזורית בנושא אי מתן
הנחות לילדי הגנים טרום וטרום חובה ומבקשים שגם אנו נשתתף כספית בבג"צ זה.

החלטה – להשתתף עד סכום  - ₪ 2500התקבל פה אחד.
ג .חיבור חשמל לישיבה
חב' חשמל ביקשה לאשר חציית רח' מוריה לצורך חיבור חשמל לישיבת נר תמיד.
אני התנגדתי לחתום ובקשתי שימצאו פתרון אחר כגון מעבר דרך הקמפוס הישן או
חשמל עלי וזאת ע"מ לא לפגוע בכביש חדש אלא אם תהיה התחייבות לקרצוף וסלילה
מחדש.
עפ"י יעוץ עם מהנדס כבישים הקרצוף צריך להיות של כ 20 -מ' מכל צד של התעלה.
הועד מאשר את הנ"ל פה אחד.
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ד .מקוה – שכנים
יריב תיאר את מהלך הדיון שהיה בועדה והתשובה שנתנה לשכנים וכפופה לאישור הועד.
החלטה – הועד מאשר פה אחד מכתב התשובה.
ה .תכלת מרדכי
לפני קבלת החלטה בבקשת תכלת מרדכי יזומן נציג המתפללים לישיבת ועד הקרובה.
ו .טיפול בונדליזם
איציק עידכן על הפגישה שהייתה עם נציג המשטרה והרבש"צ בנושא טיפול בונדליזם
וההמלצה להרחיב את שעות פעילות הסיור הנוסף משעה  21.00עד  03.30ותגבורו
בשוטר משמר אזרוחי עפ"י לוח תוכנית שיופץ ע"י השוטר הקהילתי.

הועד מאשר פה אחד
ז .איציק עידכן על הפגישה שהייתה לנו עם מנכ"ל מע"צ בנושא טיפול בצומת כניסה לישוב
ומקוים שנראה תוצאות בשטח בקרוב.
כמו כן בליץ עידכן לגבי התרומה למקוה ממר אלי.

בברכה
מוטי רוזיליו
מזכיר הישוב
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