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 שטיינברגאיציק 

 דב גילאור 

 ציונה שרוני

 יואל ליפשיץ 

 חגי תם

 פנינית חברוני

 חני טבק
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 ל"חו –אייל ברייטברט 

 יריב אהרון

 

 השוטר הקהילתי מר שמעון אוחנהפגישה עם  .1

 

 .ובעיקר בנושא אכיפת חוקי תנועהשוטפים התקיימה פגישה לדון בנושאים 

 .לאחרונה אנו נאלצים לרשום דוחות חנייה על מדרכה ואדום לבן –שמעון 

 .ההצעה להדביק מדבקות על שמשת הרכב לעוברי עבירה אינה חוקית -



 

 ישיבת ועד מקומי חשמונאים

בכדי להתריע ולהרתיע מביצוע מבקש לפרסם את פעילות המשטרה בדפי מידע  -

 .עבירות

 .הועד מעודד ותומך בפעילות המשטרה לאכוף חוקי תנועה      –איציק     

מבקש שלקראת הקיץ להגביר את הסיורים בימי שישי ושבת כפי שהיה שנה  -

 .שעברה

 .מודה למשטרה ולשמעון על השיתוף פעולה -

 

 צהרון .4

 
 .מדר אודליה, חן טלי, סיאורית גיה, שרה ברנר: השתתפו ועדת הצהרון

הצעות מחיר של שני , צהרון ועדת הצהרון הגישה מסמך לועד הכולל בקשה להקמת 

 .מפעילים וכן רשימת ילדים פוטנציאלים

 

ד "התקיים דיון בנושא והוחלט שהועד תומך בהקמת צהרון בישוב בשנת תשע -

 בכדי להבטיח הצלחתו הוחלט

לפקודת הועד המקומי  7.8.71 -ל₪  157ס "ק ע'שהנרשמים יפקידו צ .א

 .סכום זה יקוזז מהתשלום הראשון לצהרון. כדמי רצינות

לשנה ₪  5777 -ועדת הצהרון מבקשת שעלויות הגן המסתכמות בכ .ב

 . י הועד ולא יועמסו על ההורים "ישולמו ע

 .הבקשה התקבלה אך עדיין לא נקבע מקור לכסף

 .לבקש מהיועץ המשפטי להכין חומר למכרז .ג

 .ועדה שתקדם ותטפל ותבחר מפעיל תוקם .ד

 :בועדה יהיו חברים

 .אורית ואודליה, מוטי, דב, יואל, איציק

 .ל התקבל פה אחד"הנ

 קייטנה  .5

 

 .בגלל מעוט מועמדים לריכוז הקייטנה הוחלט להאריך את המכרז לעוד שבועיים .א

 :את החברים רכז קייטנה תכלוללבחירת  הועד .ב

 .תקבל פה אחדה –מוטי , נאוה גלבנד, חגי, איציק

 

 שי לחיילים .6

 

בנות שירות דב התנדב לתרום מרווחי ספר טלפונים לשנת \לצורך חידוש מלאי השי לחיילים

 .סכום עלות רכישת השי ועל כך יישר כוח 2774

 

 ב ב ר כ ה         

 מוטי רוזיליו        

 מזכיר הישוב         


