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 יואל ליפשיץ 

 חגי תם

 פנינית חברוני

 ל"בחו –י ציונה שרונ

 

 8מאושר פה אחד –פרוטוקול קודם  18

 

 פגישה עם מפקד תחנת בנימין .4

 

 8לאור המצב הבטחוני נבצר ממפקד התחנה להשתתף בדיון

 מפקד8ס –חזן אברהם : מטעם המשטרה השתתפו

 8ק קהילתי"מש –שמעון אוחנה     
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 אנו מתעסקים בשני מישורים- אבי 

 י"התחום הפחע 8א

 התחום הפלילי 8ב

 

 

 8חודשים נתפסה חוליית פורצים בישוב שבאה מירושלים' לפני מס -

 8לפני כשבוע נתפסה חולייה בעזרת מצלמות הישוב שגנבה גרור גדול -

יש תלונות מצד השכנים למועדון נוער על רעשים מעבר לשעות המקובלות מבקש  -

 8לקיים הסברה בעניין

י התושבים בתקופת הראמדן יש עליה בפעילות הפלילית ולכן רצוי להתריע בפנ -

 8לתשומת לב יותר

מבקש לתת את 8 כ ישוב חשמונאים מהווה דוגמא בהתנהלות ובסדר שלו"בסה -

 8וריםהדעת בנושא הנוער וממליץ להקים סיירת ה

 

 ף הפעולה ההדוק בכל הנושאים ומקווה להמשך עבודה מודה למשטרה על שיתו- איציק   

 8פוריה ביננו

 

 .ר צחי"יו. מ.מ –חווי שריידר  .5

 

חטיפת שלושת הנערים התחילה פעילות אינטינסיבית בעיקר מול הנוער בשיחות  עם

 8קומונרית ורעות בת השירות, יש שיתוף פעולה טוב עם רכזת הנוער, והדרכות

 

גייסנו בעלי מקצוע תושבי הישוב שניהלו שיחות וטיפולים בעיקר לנוער במטרה  -

 8להקטין את הלחץ ולהרגיע אותם

 8שיחה עם נשות המגוייסים כאשר בני נוער מתנדבים לעשות בייבי סיטרקיימנו  -

 8ד"ד הועברו אחד לגלנווד ואחד לבית הספר ממ"שני גני ילדים שאין להם ממ -

 

 8י ובמיוחד לחווי ולמילטי"הועד מביע את הערכתו לפעילות צח-  איציק 

 8יש צורך לתת פתרון לילדי ההורים המגוייסים לאחר סיום הקייטנות -

 

 החלטה

 

 8להעביר את המשחקייה למקלט בית הספר 8א

 (8עד שיגייסו תרומות)₪  0888הישוב יקצה מימון ביניים של  8ב

 8 התקבל פה אחד –לצורך פעילות ילדי המגוייסים 
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 ד"בית חב .6

 

ליד ) .19ההחלטה להקצות חלק ממגרש  בהמשך לדיונים בנושא הוחלט לאשרר את 

 8תקבל פה אחדה –ד "לבניית בית חב( המשחקייה

 

 רמת מודיעים' מכתב חב .7

 

רמת מודיעים שלחה מכתב כי יש התכנות להרחבת הישוב במספר מוקדים ומבקשים את ' חב

 8תמיכת הישוב

 8בכדי להתקדם מול המנהל האזרחי

 8ציון הנקודות נמסרה לאיציקבמפה 

 

 החלטה

 

 8הועד מברך בעד היוזמה להרחבה

 8נושאלאחר קבלת המפה ישלח מכתב תמיכה ב

 8נמנע .בעד  7התקבל ברוב של 
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 מוטי רוזיליו        

 מזכיר הישוב         


