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 נוכחים .1
 

 איציק שטיינברג
 אייל ברייטברט
 יוסף אופנבכר

 יעקב טאוב
 שמואל בליץ
 יצחק הרטמן

 קרן ריצמן
 יריב אהרון
 רפי בראזני

 
החינוך ' ה התייחסותו של יעקב טאוב בנושא הערכות מע נשמט–אישור פרוטוקול קודם  .2

 . אושר פה אחד–הפרוטוקול יתוקן 
 

 עידכונים .3
 

 שער הכניסה .א
 

 בוצע סיור בשער וסוכמו השינויים והתיקונים שיש  -בן דוד +איציק) א
 . לבצע

 ר ועדת "צ ויו"סגן רבש, צ"בוצעה הדרכה לרבש
 .בטחון

 .הישובחולקו פליירים בתיבות הדואר ובשער 
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  מודיעין עילית–פגישה  )ב
 

 התקיימה פגישה עם ראש עיריית מודיעין  -  איציק
 הגזבר ומזכיר העיר סוכם סופית , עילית

 שמודיעין עילית תשתתף בעלות השמירה 
 לחודש  ₪ 15000 בסך 1.7.08 -החל מ

 ועבור התקופה מאז סיום הבוררות ישלמו 
 . 300,000₪תשלום חד פעמי בסך 

 
 עם ראש המועצהפגישה  )ג
 

התקיימה פגישה עם ראש המועצה מר אבי רואה והועלו בה הנושאים 
 .מ"הר

 

 זוגות צעירים )1
 

ראש המועצה הבטיח לעשות ככל שביכולתו וכך הנחה את אנשיו 
לאחד שטחי מדינה הצמודים לישוב ולנסות לספחם לישוב בכדי 

 .למצוא איזה שהוא פתרון לבנייה לזוגות צעירים ולדור ממשיך
 

 ביוב )2
 

הועלה נושא חיבור הישוב לפרוייקט הביוב של מודיעין עילית 
וזאת משום שישוב חשמונאים הינו היחידי באזור שעדיין ממשיך 
 .להשתמש במתקן טיהור מקומי ולשפוך את הביוב המטוהר לואדי

 .נושא זה הועלה גם בפגישה עם ראש עירית מודיעין עילית
תי הרשויות בתקוה שיגיעו בקשנו להתחיל בעבודת מטה בין ש

 .להסכמה כספית שתביא לחיבור הישוב
 

 
 שדרוג כביש טבעת )3
 

 ראש –בקשנו להמשיך השנה את שדרוג כביש הטבעת הדרומי 
 .המועצה הבטיח לקדם פרוייקט זה בעדיפות
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 מרכז ספורט )4
 

ולכן העלינו את , השנה נתנה הקצאת  אולם ספורט לישוב אדם
עקרונית . ט מכספי אגרת מבנה ציבורהאפשרות לבנות מרכז ספור

ראש המועצה אין לו התנגדות ביקש לקבל החלטת ועד בעניין תוך 
 .בדיקת המשמעויות הכספיות והתכנוניות

 
 ספריה )5
 

מלט לתת לנו ' בקשנו מראש המועצה לעזור לנו ללחוץ על חב
 .שבנייתה מתעכבת כמעט שנה, עדיפות לבניית הספריה

 
 סיכום הנושאים שנדונו .4
 

 קהילה .א
 

 ס" ממדור קהילה במתנ–חנה איטח  :השתתפו
 . רכזת קהילה– בריינה הרטמן 

 .ס ובליווי ישובים"חנה הציגה את תפקידה במתנ
ישוב חשמונאים גדול ובעל צרכים משתנים הישוב מורכב 

 .ממספר תתי קהילות
תפקידה של רכזת הקהילה לרכז את צורכי הקהילה והתרבות 

 .ת שותפים בעשייה בתחומים שוניםלהניע את התושבים להיו
כאשר התרבות מהווה כלי וכערך מוסף קהילתי ולא עיקר 

 .התפקיד
החלק השני המרכזי הינו פיתוח מענים עבור הקבוצות השונות 

פיתוח שרותים , הורים לילדים מתבגרים, צעירים, כגון גמלאים
 .'וכו

החידוש שגם בריינה שותפה לו שחשמונאים זקוקה להגדרה 
נה מהקיים ובישובים בסדר גודל כזה לא ניתן לצפות מאדם שו

אחד לבצע את כל התפקידים ורצוי שיהיו שניים שיעבדו אחד 
 .לצד השני

 .ח על הפעילות והנושאים שטיפלה בהם"      הגישה דו-בריינה 
עיקר     , מסכימה שקשה מאוד להקיף את כל מגוון התפקידים

בות ותמיכה ביוזמות המאמץ מוקדש בחוגים ובפעילות תר
 .מהשטח כגון מפגש גמלאים

 יש חשיבות גדולה לתפקיד ויש מקום לקדם   -  אייל 
 .את החלטת הועד בעניין
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מכתב של בריינה , מכתב של חנה,  מסמכים3קבלנו  -איציק 
ס צריך ללמוד אותם לקראת "י המתנ"וחוברת שהופצה ע

 .הדיון שיתקיים בישיבה הבאה
 

 מפקח למקווה .ב
 

מ עם המפקחים ימשיך במגמה לסגור עם אחד המפקחים רצוי בעלי "ות שניהל את המוהצו
 . 3.5%הנסיון בפיקוח מקוואות במגמה להגיע לשכר עד 

 .התקבל פה אחד למעט יצחק שלא השתתף בהצבעה
 

  מיזוג–ע "בנ .ג
 

כאשר המימון יהיה מכספי התרומה  ₪ 20,000 -ע בעלות כ"מאושר למזג את סניף בנ
 .חנה שפיגלמן שקל מול שקל הועדשהביאה 

 .התקבל פה אחד
 

 
 בטחון .ד
 

 .התבקשתי לעלות את נושא הבטחון לדיון עוד לפני ארועי נעלין -איציק 
, מייד בסמוך לארועים קיימנו ישיבה דחופה בשבוע שעבר בהשתתפות איציק

צ ובה קבלנו החלטה לתגבר את האבטחה בזמן שהפועלים "אייל והרבש, יריב
 .שני שומרים נוספים וזאת עד לקבלת החלטה אחרת בדיון זהבעבודה ב

י הנוהלים לאבטחת אתרי בניה קרי "חודשים לפעול עפ' הצבא לחץ עלינו לפני מס
 .שומר צמוד על כל אתר בנייה

 לאור הארועים בשבועות האחרונות באזור שלנו וארועי הפיגוע בירושלים 
 .יםי הנוהל"מציע לקבל את עמדת הצבא ולפעול עפ

 
 י נוהלי הצבא אפשר לדון בזה שוב " מצטרף להצעה לפעול עפ–אייל 

 .לאחר הקמת גדר ההפרדה
 החיכוך התחיל מאז תחילת עבודות גדר ,  שמח על הדיון–אייל בן דוד 

 .בנעלין שולט החמאס. ההפרדה
 .ב"הצבא העביר את השליטה והפיקוח על עבודות הגדר לידי מג

י נעלין שהבעיה שלהם הינה מול הצבא יש למרות שהועברו מסרים לאנש
 .טענות והפגנות מול הישוב

 .ל ממליץ שתהיה שמירה צמודה בכל אתר"לאור הנ
 אם אלו הנחיות הצבא צריך לכבדם וליישם את הנוהל צריך לתת  -יריב 

 .מענה גם לטרקטורים
 .חייבים לעשות משהוא שיגביר את תחושת הבטחון -קרן 
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 ונית תוך כדי הישיבה הבהיר שכל אתר צריך להיות מגודר  בשיחה טלפ–ר "הגמ. ק
 .י שמירה צמודה"      ומאובטח ע

 .צ צריך לבצע בידוק הפועלים בכניסתם"      כמו כן הרבש
 יש חוק ואנו צריכים לכבדו ולקיימו מבחינתי אפשר לעצור את  -סטיב 

 .הבנייה בישוב עד שיתארגנו לקיום הנוהל
 ת הנוהל השאלה מה עושים עם חריגים כגון עובדי צריך להפעיל א -יוסף

 .מזכירות
 .נוהל זה יוסיף תחושת בטחון בלבד -יצחק 

לדעתי צריך להוציא מידי פעם מכתבי עדכון לתושבים  -
 .י ועדת בטחון דבר שירגיע ויוסיף לתחושת הבטחון"ע

מבחינה תקנונית יש בעיה לקבל החלטה היום משום  -
 .יוםשנושא זה לא פורסם בסדר ה

לדעתי לאפשר לזרובבל להציג את תוכניתו לצבא  -
ולקבל אישור ולדון שוב בנושא בעוד שבועיים ולקבל 

 .החלטה סופית
 צ צריך לאפשר " אם זו פקודה צריך לקיים אותה ואם יש רעיון אחר לרבש–יעקב 

 .לו להשמיע
 . כל תוספת כלי ירייה של השומרים תגביר את הבטחון–רפי 

 .י הצבא"נוהלי הצבא ככתבם אלא אם הצעתו של זרובבל תאושר עצריך לקיים את 
 .מציע לקיים ישיבה נוספת בנושא זה ביום רביעי לאחר תשעה באב ועד אז -איציק 

 . ט לאישור ואם תאושר תידון בישיבה זו"זרובבל יגיש הצעתו למח )1
 . שומרים עד להחלטה הבאה2 -הועד ימשיך  בתגבור השמירה ב )2
 . בהערכות והתארגנות לשמירה צמודההקבלנים יתחילו )3

 התקבל פה אחד
 

 אישור תקציבי חריג .ה
 

 ₪ 5000איציק מבקש שבמקרים דחופים בנושא בטחון יהיה בסמכותו לאשר תקציב עד 
 . התקבל פה אחד–כ הנושא יובא לידיעת הועד "אח, ללא החלטת ועד

 
 

 ב ב ר כ ה    
 מוטי רוזיליו   
 מזכיר הישוב    
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